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Sayfa 

I. — <Bu.••BiröegiUm MaıiaÜî özelfci 605:0O7 

II. — GeSen (kâğıtlar 608 

III. — YoddaimafJar 609,609 

IV. — Sorular v© (oeviapHaa* 610 

A) Yazılı sorulur ve cevapları 610 
1. — Muğla Milletvekili Attımet Bul-. 

danlı'nın, Muğla Valisi Özer Türk hak
kında soru önergesi ve İçişleri' Bakanı 
Mukadder ' öztekin'in yazılı cevabı 

(7/1887) 610 -611 

2. — Erzurum Milleitvökili Cevat Ön
der'in, Türk Tarih Kurumuşunun Türk 
Ticaret Kanunu hükümlerine aykırı ça
lıştığı hakkında soru önergesi ve Ticaret 
Bakanı Ahmet Türkel'in yazılı evabı 
(7/1462) 611:613 

3. — Erzurum Milletvekili Cevat Ön-
cler'in, Türk Tarifti Kurumu Basımevi-
nin Kurumlar Vergisine tabi olmamasının 
söbebine dair.soru önergesi ve Ticaret Ba
kanı Ahmelt Türk el'in yazılı cevabı 
(7/1467) 6.13 ?G14 

8ayf9 
4. — Erzurum Milletvekili Cevat Ön-

der'in, Türk Tarih Kurumunun iktisadî 
gaye güderek ticaret yaptığına dair soru 
önergesi ve Ticaret Baknı Ahmet Tür'kel'» 
in yazılı cevabı (7/1468) 614 r615 

5. — Tekirdağ Milletvekili Yılmaz Al
paslan'ın, Tekirdağ Valisi hakkında Mil
let Meclisinde yapılan konuşmalara dair 
soru önergesi ve İçişeri Bakanı Mukadder 
Öztekin'in. yazılı cevabı. (7/1541) 615:616 

6. — Trabzon Mjillcltıvekirî M<ehmet 
Arslaritürk'un, Bakanlık Müdürler Ko
misyonu tarafından öğretmenlere karşu 
yapıldığı iddia edilen kıyılma dair soru 
önergesi ve Millî Eğitim Bakam Orhan 
Dengiz'in yazılı cevabı (7/1092) 61'6:'6İ8 

7. — îzımir Milletvekili Kemal ön-. 
der'in, Buca Belediyesinin su ihtiyacı 
ile ilgili tanzim edilen müfettiş raporları
nın incelenmesine dair soru önergesi ve 
içişleri Bakanı Mukadder Öztekin'in ya-, 
zıh cevabı (7/1605) 618:619 

8. — Uşak Milletvekili Âdil Turan'm, 
.depremden zarar gören Uşak il ve ilçele-
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Sayfa 
17. — Trabzon Milletvekili Ahmet 

Şener'in, İktisadî Devlet TeşeklkülleriiLde 
verilen ikramiyelerin- 9 aylık maaş farık
larına mahsup edilmesinin nedenlerine da
ir sora önergesi ve Maliye Bakanı Sadık 
Tekin Müftüoğlu'nun yazılı cevaibı. 
(7/1633) 640:642 

18. — istanbul Milletvekili Hüseyin 
Dokm'un-, Türk Silâhlı Kuvvetlerinin yıl
lık ortalama yedek subay ihtiyacına dair 
soru önergesi ve Millî Savunma Bakanı 
İli'banıi Sancar'ıııı yazılı cevabı. (7/1654) 642 

119. — Sinop Milletvekili Hilmi îşgü-
zar'm, et sıkıntısı çe'kiTm-ekte olan nıeım-
ldketimizde büyük başhayvan ihracatı
nın sebebine dair soru önergesi ve Baş
bakan adına Ticaret Bakanı Ahmet Türk-
kel'in yazılı cevabı (7/1697) 642:645 

20. — izmir Milldtvekil'i Şinasd Os-
ma'nm, üzüm taban fiyatının ilânına 
dair soru önergesi ve Ticaret Bakanı Ah
met Türkel'in yazılı cevabı. (7/1:664) 645:646 

,21. —İstanbul Milletvekili Reşit Ül
ker'in, «Özel Pilota j , Müşavere, Kaptanlık 
Şirketi» ne dair soru önergesi ve Ulaş
ma Bakanı Sabahattin Özbek'in yazılı ce
vabı (7/1667) 646:647 

22. — Kahraman Maraş Milletvekili! 
İbrahim Öztüıik'ün, Maraşspor Kulübü
nün 3 ncü lige alınmasına dair soru 
önergesi ve Gençliık ve Spor Bakanı Ce-
lâlettin Coşkun'un- yazılı cevabı (7/1671) 647: 

648 
123. — Konya MiltetJvekiM Mustafa Üs-

tündağ'm, Konya iline bağlı 'bâzı ilçe 
yollarının asfaltlanmasına dair soru öner
gesi ve Bayındırlilk Bakanı Nuratltin Ok' 
un yazılı cevabı. (7/1683) . 648:649 

Sayfa 
rinde çalışan memurların 9 aylık maaş 
farklarına dair soru önergesi ve Maliye 
Bakanı Sadık Tekin Müfltiüoğlu'nun yazı
lı cevabı (7/1)613) 619:620 

9. _ Uşa'k Milletvekili Âdil Turan'm, 
Uşak'a bir fabrika kurulup Ikuruimayaca-
ğına dair soru önergesi ve Başbaikan Naim 
Talû'nun yazılı cevabı (7/1617) 620:622 

10. — Uşak Milletvekili Âdil Turan'm, . 
vMirkiye'de yoksulluk ve kimsesizlik ne-

-deniyl'e okuyamayan öğreneilere dair s'o-
•ru önergesi ve Millî Eğitini Bakanı Orhan 
Dengiz'in yazılı cevabı (7/1629) 623:624 

11. — Ankara Milletvekili Yusuf Ziya 
Yağcının, Toprak Mahsulleri Ofisi ta
rafından tüccar ve fabrika sahiplerine 
buğday satışı yapılıp yapılamadığına dair 
soru önergesi ve Ticaret Bakana Ahmet 
Türfeel'in yazılı cevaibı (7/1635) 6 2 4 J 6 2 6 

12. — Denizli Milletvekili M. Emin 
Durul'un Kara Kuvvetleri Muhabere Dai
resi Başkanlığında görevli bir bayan me
mura dair soru önergesi ve Millî Eğitim 
Bakanı Ilhami Sancar'm yazılı cevabı 
(7/1636) 626 

13. — Yozgat Milletvekili Abdullah 
Baştürk'ün, Karabük Demir - Çelik işlet
melerince işe alman eski mahkûm ve 
sakat işçi sayısına dair soru önergesi ve 
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nuri Ba-
yar ile Çalışma Bakanı Ali Naili Erdem' 
in yazılı cevapları (7/1637) 626:635 

14. — içel Milletvekili Çetin Yılmaz' 
in, Esnaf Kefalet Kooperatifleri kanun 
teklifine dair soru önergerâ ve Başbakan 
adına Ticarelt Bakanı Ahmet Türkel'in 
yazılı cevabı (7/1640) 636:637 

15. — Tekirdağ Milletvekili Yılmaz 
Alpaslan'ın, Tekirdağ ili Malkara ilçesin
de çalışan ve'kil imamların Mart 1973 ay
lıklarının ödenmemesine dair soru öner
gesi ve Başbakan adına Devlet Bakanı 
I. Hakkı Tefeinel'in yazılı cevabı. (7/1643) 637: 

638 
16. —• Tekirdağ Milletvekili Yılmaz 

Alpaslan'ın, Trakya bölgesinde buğday 
siloları kurulmasına dair soru önergesi 
ve Ticaret Bakanı Ahmet Türkel'in yazı
lı cevabı (7/1647) 638:640 

24. — Amasya Milletvekili Vehbi Meş-
hur'un, Amasya illi Kayabaşı bölgesinde 
bir şeker fabrikası kurulmasına dair so
ru önergesi ve Başbakan adına Sanayi ve 
Teknoloji Bakanı Nuri Bayar'm yazılı 
cevabı (7/1693) 649:651 

25. — An'kara Milletvekili Cengıizhan 
Yorulmaz'm, Ankara'nın Sulakyurt ilçesi
ne bağlı Danacı köyünde depremden za
rar gören evlerin hasar tespitinin yapıl-

— 604 — 
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Sayfa 
masına da1:* soru önergesi ve İmar ve İs
kân Bakanı M. Nelb.il Oktay'ın yazılı ce
vabı (7/1697)- 651:653 

26. — istanbul Milletvekili Reşit ül-
'ker'in, istanbul Belediyesi tarafından 
1968 - 1970 yılları arasında verilen ge
cekonduların tapularının verilip verilme
diğine dair soru önergesi ve imar ve İs
kân Bakanı M, Nebil Oktay'ın yazılı ce
vabı (7/1703) 653 

27. — içel Milletvekili Celâl Kargılı' 
um, Ankara ili mea'kez, kaza ve bucakla -
larınıda Bakanlığınıza bağlı memurların 
'sayısı ve görevlerine dair soru önergesi 
ve imar ve iskân Bakanı M, Nebil Oktay' 
m yazılı cevalbı (7/1713) 653*654 

•28. — içel Milletvekili Celâl Kargı-
lı"nm, Ankara ili merkez, kaza ve 'bucak
larında Bakanlığınıza bağlı memurların 
sayısı ve görevlerine dair soru önergesi 

Sayfa 
ve Ticaret Bakanı Ahmet Tüırkel'in yazı
lı cevalbı (7/1715) 654 

29. — içel Milletvekili Celâl Karıgılı' 
nun, Ankara ili merkez, kaza ve 'bucakla
rında Bakanlığınıza 'bağlı memurların sa
yısı ve görevlerine dair s'oru önergesi ve 
Ulaştırma Bakanı Sabahattin Öz/bek'in 
yazılı cevabı (7/1716) 655 

3-0. — içel Milletvekili Celâl Kargılı' 
nun, Ankara ili meıkez, kaza ve bucakla
rında Bakanlığınıza 'bağlı memurların sa
yısı ve görevlerine dair soru önergesi ve 
Bayındırlık Bakanı Nurettin O'k'un yazı
lı cevalbı (7/1718) 655:656 

31.. — Hatay Milletvekili Sait Reşa' 
nm, Hatay ilinin Amik Ovasındaki Hazi
neye intikal eden toprakların Haltaylı 
köylülere dağıtılmasına dair soru önerge
si ve Köy işleri Bakanı Orhan Kürümoğ-
lu'nun yazılı cevabı (7/1724) 656*657 

)>9<{ 

BU BİRLEŞİM TUTANAK ÖZETİ 

Bu Birleşimde Ibir saat arta dile iiki oturum 
yapan Geneli Kurulda, yapılanıyolltfJaımalıar so
nucunda çoğurilulk sağLanıamladığı anlaşıldığın
dan; 

28 . 6 . 1973 taıûhlli 132 neji Bir&gJmde alı
nan kanarda ibdirtibn gün ve .saatte toplanıl

mak üzere Birleşime saat 17,33 de son verildii. 
ıBaşjfealn Kâlllip -

Başkanlvelkili Bileıctlk 
Fikret Turhangil - Sadi Binay 

Kâtip Kâtip 
Glaziıamtep Kaylseri 

Muhittin Sayın Tufan Doğan Av şar g il 

SORULAR 

Yazılı sorular 

1. .— Istanlbull Milietveıkffii Meıhımet Ali Ay-
ıbar'ıını, D!l'yarba|kır ıSıkıyönldtiiım Komutanlığın-
oa tutuklu 'bullunan blir 'gencin öldürüldüğüne 
dalir yazılı soru önergesi, Başbakanlığa göıir 
der'iffimiştir. (7/1728) . 

2. — Istanibul MlMetyekiIOi Reşit Ülker'in, 
İnşaat Mühendisfeıli Odası Baskıanı İzzieıttin 
Silerce pasaport veı*I!mıediğinie dauir va.y.ıd 

soru ö'niargesi, ';l<jlçil!eri Bakanlığına göııderüü-
mÜşıtir. (7/1729) 

3. —- Konya M'ilıletvekiM Mustafa Üstün-
dağ'ım, Konya ilii Enmemclk lülçeısii iSıarıvteltler 
ikasıabasınıa dair yazılı ısonı önıettfgaidi, Başba-
kalııilığa'göndeılilmiştiir. (7/1730) 

4. —- Konya Millıeıtvcklilii Mustafa Üstün-
dağ'ım, T. M. O. satışlarımda Bozkır DTçıo hal
kının faydaLianmasıına dair yazılı sora önter-> 
gesi, Bıaşibalkanll'ığa gönderiljnıiiştir. (7/1731) 
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-•' 5. — Konya M'ill'etvekiiıli özer Ölçmtentn, 
haherleşnDe mahrenıJiyetMn Mail edildiğine 
•dair yazılı soru önıeırgesli, Ulaştırma Bakanlığı
na g'önidıeiiiiln:("iştir. (7/1732) 

•6. — Antalya MiKetyekili Hasan] Ali GüB-
can'm, Antall'ya'nm Flinike fköyleründe yaşa
yan foa!L!kın odun iiht'iyaeının Orman İdaıts 
silnee k'arşTİaırJmtasiinıa da!ir yazalı soru öner
gesi, Orman Balkanlığma 'gölldfcTOlim'iştIr. 
(7/1733) 

7. — Antialya Mülletvelkili Hastan ALÜ Gül-
c an'ı/n, Antalya'da kuralmuış bulunanı Anlt Bir
liklin pamuk alımına dair yazılı soru öner
gesi, Ticaret Ba&a&lığına gönderilmiştir. 
(7/1734) 

8. — Antalya M3Eletvıc|kûli Hasan' A'ii Gül-
cıan'ın, Antalya'nın Güzıeloha 'köyü şoförleri
nin şiikâyeıtlerune dair yazılı soru önergesi, 
İçişleri Ba'kanılığına gönderilmiştir. (7/1735) 

9. -— İçel MifJetvdkli Celâli Kargılı 'nün, bir 
Millî Sıağıkk Seferherfüği kiampaflilyiaisı açıünıa-
sıma dair yazılı soru önergesi, 'Sağlık ve Sos
yal Yardum Balkanlığma gönderîllmrLştıir. 
(7/1736) 

10. — İstanbul Mftletvefkilü Reşit Ülker'im, 
İş Mahkemelerince veıiikn Ikariarlamn Yar-
gı-tayca sürüsü içinde' Ikanara bağlanmadığına 
ddilr yazılı soru önısrgedi, Adalet Ba|kandiıği(!ia 
gönderiCMiştir. (7/1737)' 

11. — İçel MllÛetveM Celâl Kargılı'nın, 
CunıhurUyeülJn 50 nci yıfacîla Milî Eğitimi Se-
ferherliiği Ikaımpalnyası açılnıiasma daür yazılı 
soru cıniergesi Milî Eğiteni Bafkanlığına. gön-
•deralmiişitlir. (7/1738) 

12. — İstanhul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
İstanbul ili, Sarıyer ilçesi, Garipçe köyünde bir 
'balıkçı ıbannağı yapılmasına dair yazılı soru 
önergesi Bayındırlık Bakanlığına gönderilmiş
tir. (7/1739) 

13. —. Konya Milletvekili Mustafa Üstün-
dağ'm, kuraklık nedeniyle zarar gören Konya 
bölgesi çiftçilerinin, dış ülkelere gönderilmesin
de öncelik tanınmasına 'dair yazılı soru önerge
si, Başbakanlığa gönderilmiştir. (7/1740) 

14. —. Ankara Milletvekili A. Sakıp Hiçeri-
mez'in, İl Özel İdarelerinde Emlâk Vergisi tak-
sidi ve 'tahakkuku idlerinde çalışan memurların 
Maliye Bakanlığı Teşkilâtına nakledilmesine 
dair yazılı soru önergesi, Maliye ve İçişleri Ba-
kianlManna 'gönderilmiştir. (7/1741) 

15. — İstanhul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
İstanbul Şile ilçesi Yeşilçay bucağında bir ba
lıkçı ibarımağı yapılmasına dair yazılı soru öner
gesi, Bayındırlık Bakanlığına gönderilmiştir. 
(7/1742) 

16. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, Ka
ra Kuvvetlerine 'bağlı •birliklerde görev alan 
generallerin yerlerinin değiştirilmesine dair ya
zılı soru önergesi, Millî ıSavunma Bakanlığına 
gönderilmiştir. (7/1743) 

•17. — (Sinop (Milletvekili Hilmi tşgüzar'ın, 
Avrupa Konseyi tarafından kurulan tahkikat 
komisyonuna dair yazdı soru önergesi, Başba
kanlığa gönderilmiştir. (7/1744) 

18. — İçel Milletvekili Ce'Ml Kargılı'nın, 
Orta - Doğu Teknik Üniversitesi ile merkezî 
sistem üniversite 'giriş imtihanlarının iptaline 
dair yazılı soru önergesi, Başbakanlığa ve Mil
lî Eğitim Bakanlığına gönderilmiştir. (7/1745) 

19. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, ka
mu kesiminde çabşan personelden kesilen 
IMEYAK aidatlarının toplam miktarma dair ya-
'zılı soru önergesi, Maliye Bakanlığına gönderil
miştir. (7/1746)• 

20. İçel Milletvekili Cellâ Kargılı'nın, Ba
kanlığa haşladığınız günden heri demir stokla
rının miktarına dair yazılı sora önergesi, Sa
nayi ve Teknoloji Bakanlığına gönderilmiştir. 
(7/1747) 

21. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy
sal'in, Başbakanlık vasiitasıyle Bakanlıklara 
gönderilen MİT raporuyla ilgili genelgeye dair 
yazılı soru önergesi Başhakanlığa gönderilmiş
tir. (7/1748) 

22. — Ankara Milletvekili Cengizhan Yo
rulmaz'in, 1973 yılı pancar fiyatlarına zam ya
pılmasına dair yazılı so.ru önergesi, iSanayi ve 
Teknoloji Bakanlığına gönderilmiştir. (7/1749) 

23. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
C. G. P. 'Genel Başkanının genel af ile ilgili be
yanlarına dair yazılı soru önergesi, Başbakan
lığa gönderilmiştir (7/1751) 

24. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, Kara 
Kuvvetlerine hağlı "birliklerde görev yapan 35 
Generalin yerlerinin değiştirilmesi ile ilgili açık
lama yapılmasına dair yazılı soru önergesi, Mil
lî Savunma Bakanlığına gönderilmiştir. 
(7/1751) 
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25. — Balıkesir Milletvekili Niyazi Öürer'in, 
Üniversitelerarası igiriş sınavlarına dair yazılı 
soru önergesi, Millî Eğitim (Bakanlığına gönde
rilmiştir. (7/1752) 

26. — Zonguldak Milletvekili Cahit Kara-
kaş'ın, yurdumuza gelen turistlerin karşılaştık
ları güçlüklere dair yazılı soru önergesi Baş
bakanlığa gönderilmiştir. (7/1753) 

27. — Sivas Milletvekili Ekrem Kangal'ın, 
Tecer - Kangal demiryolu güzergâhının değişti
rilmesine dair yazılı soru öneregsi, Ulaştırma 
Bakanlığına gönderilmiştir. (7/1754) 

28. — Sivas Milletvekili Ekrem Kangal'ın, 
Divriği ilçesi Ulucami'de .bulunan halı ve kilim
lerin İstanbul'a (gönderilmemesine dair yazılı 
sorti önergesi, Başbakanlığa gönderilmiştir. 
(7/1755) 

29. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, ge
nel bir ıaffm çıkarılmasına dair yazılı soru 
önergesi Başbakanlığa 'gönderilmiştir. (7/1756) 

30. — İçel Milletvekili Celâl Kjargılı'nın, 
Üniversiteler Kanununa »göre öğrencilerin du
rumlarına dair yazılı soru 'önergesi, Millî Eği
tim Bakanlığına gönderilmiştir. (7/1757) 

31. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
Türkiye'de telefon fabrikası kurulması için ya
pılan; -anlaşmaya dair yazılı soru önergesi Baş
bakanlığa ve Ulaştırma Bakanlığına gönderil
miştir. (7/1758) 

32. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, Sos
yal Sigortalar Kurumunun ilâç fabrikası kur
ma yetkisine dair yazılı soru önergesi, Başba
kanlığa ve Çalışma Bakanlığına gönderilmiş
tir. (7/1759) 

ı33. — Erzurum Milletvekili Cevat Önder'in, 
Erzurum'un 'Tortum ilçesi Varçin (Çakıllı) kö
yü hudutlarının 1929 yılından evvelki haline 
dair yazılı soru önergesi, Başbakanlığa gönde
rilmiştir. (7/1760) 

34. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 9 
aylık maaş farklarının bütün memurlara top
tan verilmesine dair yazılı soru önergesi, Baş
bakanlığa gönderilmiştir. (7/1761) 
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i35. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, tu
rist doVrâlerinin artırılmasında ne gibi yarar
lar sağlanacağına dair yazılı soru önergesi, Ma
liye Bakanlığına gönderilmiştir.) (7/1762) 

36. —İçe l Milletvekili Celâl'Kargılı'nın, bü
tün memurlara 9 laylık maaş farklarının toptan 
ödenmesine dair yaızüı soru önergesi Başba
kanlığa gönderilmiştir. (7/1763) 

37. — Konya Milletvekili Özer Ölçmen'in, 
Çalışma ataşeliklerindeki memurların durum
larına dair yazılı soru önergesi, Çalışma Ba
kanlığıma gönderilmiştir. (7/1764) 

!38. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
özel dersanelere dair yazılı «soru önergesi, Ma
liye ve Millî Eğitim bakanlıklarına gönderil
miştir. (7/1765) 

39. — Burdur Milletvekili Mehmet özbey'in, 
Burdur Vilâyetine bağlı kaza ve köylerde yaşa
yan halkın Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Koo
peratiflerine 'olan borçlarına dair yazılı soru 
önergesi, Başbakanlığa, Devlet Bakanlığına, 
Tarım, Ticaret ve İmar ve İskân bakanlıkları
na gönderilmiştir. (7/1766) 

40. — Konya Milletvekili Muştala Üstün-
dağ'm, Beyşehir ilçesi Hüyük kasabasının iç.-
mesuyuna dair yazılı soru önergesi, Başbakan
lığa gönderilmiştir. (7/1767) 

41. — Konya Milletvekili Mustafa Üstiin-
dağ'ın, kuraklıktan zarar gören Konya Bölgesi 
çiftçilerinin, Ziraat Bankası ve Tarım Kredi 
Kooperatiflerine olan borçlarının ertelenmesine 
dair yazılı soru önergesi, Başbakanlığa 'gön
derilmiştir. (7/1768) 

42. — Konya Milletvekili Mustafa Üstttt-
dağ'm, üniversite giriş sinavlarının iptaline 
dair yazılı soru önergesi, Başbakanlığa gönde
rilmiştir. (7/1769) 

43. — Konya Milletvekili Mustafa Üstün-
dağ'm, Karaman ilçesi kaymakamına dair yazılı 
soru önergesi, İçişleri Bakanlığına gönderilmiş
tir. (7/1770) 

44. — i ç e l Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
Cumhuriyetin 60 nci Yıldönümünde yapılacak 
kutlama törenlerine dair yazılı soru önergesi, 
Devlet Bakanlığına gönderilmiştir. (7/1771) 
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II. — GELEN KÂĞITLAR 

Tasarılar 
1. — Anîbara Üniversitesi Kuruluş Kad-

rdlan haıkkında'ki 5239 sayılı Kanuna e|k ka
nun tasarısı (1/863) (Millî EğCitim ve Plân ko
ndisyonlarına) 

'2. — 1172 siayıdı Devlet Güzıel Sanatlar 
AkadeımDIbrü! Kalnununun (bir Tnaddesİınljn dıe-
ğiştilri'lmıeEİiıne ve İstanlbül Devlet Güzel Sa-
nıatOiar Akademisi kadrolarıma ilâveler yapııl-
ımıasıma dair kanun tasarısı (1/864) (Milılî Eği
tim ve Plân [komisyonlarına) 

3. — İhtiyaç faziliası yükümllüferiını vatan 
Mzmetiıni kamu ıhizımieltfeHlinlde yerline ıgıetilnm'e'-
leırinıe dair kanun tasarısı (1/865)' ('Mil&î Sıa-
vunınıa ve Plân komisy onlarına) 

4. — 14 . 7 . 1964 gün ve 500 sayılı Kıbrıs'a 
ıgönd&TÜIiecejk Türk askerî Ibir'lfiği (miensuplan-
nın aylık ve ücretleriyle çeşitli fisıiOhkaJkları 
ve biriliğin başka 'giderileni halİckındakii: ka/nu-
aınnl 1 sn'ci ımaddelsiinie ilişik cetvelde; değişikllllk 
yapilmıasıroa dair kanun tasarısı (1/866) (Millî 
iSavumıma Koaniisyonuna) 
, 5. — 1580 sayılı Belediye Kanununun 
19 neu ımûıdidıelskua 6124 sayılı Kanunla ekle-ı 
/nem 10 rnlcu fıiknasının değiştiirilm'esine' ve aynı 
[kanuna 'geçici biir madde cideaimesuiLe dair ka
nun tasarısı (1/867) (İçişleri,- Maliye, İmar 
ve İskân ve Plân komisyonlarımla) 

6. — Türkiye Elektronik Saniayfili Anonim 
Ortıaklığı [kanunu tasarısı (1/868) (Sanayi ve 
T;e!klnoloji, Mıaliye ve Plân komisyonlarına) 

7. — 21 Haziran 1927 tarihli ve 1111 sayılı. 
Askerlik Kanununun bâzı maddelerinsin değitş-
tinillniîeısi ve bu kanuna bâzı geçici maddeler 
»eklanimıesli hakjkında kanun tasarısı (1/869) 

lî Savunma Komisyonuna) 

8. — İktisadî ve Ticarî İlfimlier Akademi
leri 1971 bütçe yılı kesünlhesıap toinunu tasarısı 
(1/870) (Sayıştay Komisyonuna) 

Teklif 
9. —• Hatay MUletvelkilli1 Hüsnü Özkan'ın, 

Bursa iline bağlı Orhaneli ilçesinin Büyükor-
han 'bucağının ilçe <o!ması hakkındaki kanun 
teklifli (2/922) (İçişllerıi ve Plân |koınıisycoı-
larınıa) 

Tezkereler 
10. — İçişleri Biafcanlığı Sivil Savunmıa 

İdaresi! Başkanlığı Fon Saymanlığının 1969 
ıtafkviinı yılı geneli TbHâinç osunun sunulduğunla 
dair Sayıştay Başkanlığı tlez<keresi '(3/1100) 
(Sayıştay Komisycnulna) 

11. — Devlet Üretimle ÇiMödlteıt Genel Mü
dürlüğüne Ibağlı döner SBnmıayeCli işıletmıelerin 
1969 takvim yıllı Ikonsol'ide blilâfnlejosunun su
nulduğumla dair Sayıştay Başjkaınlığı tezkeresi 
(3/1101) (Sayıştay Koımisyonunla) 

12. — öeza ve ıslalhevleıli ille ffişyurtları dö
ner sermayedi 1970 yılı to'lânçosunı-Jn sunul
duğuna dair Sayıştay Başkanlığı tezlkereisfi. 
(3/1102) (Sayıştay Komisyonuna) 

13. — İstanlbül T'efcnLjk Üd-vereiLteısiniai1 

1970 bütçe yılı keslinhesanına dit gcıniel uy-
ğunluik bildiriminin sunulduğuna dair Sayış
tay Başkanlığı ttedkeresi (3/1103) (ISayıştay 
Komiisy onuna) 

14. — Tralbzon Milletvekili Selâhattin Gü-
Ven'in yasıaıma do)kuınıul!ımazlığının kaldırılması 
hakkında Başıbakanliik tezkeresi (3/1104) (Ana
yasa ve Adalet 'komisyonlarından müreikkep 
Karma Komisyon a) 
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BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 15,00 

BAŞKAN : Başkanvekijli Fikret Turhangü 
KÂTİPLER : Sadi Bimay (Bilecik), Mutoiittliln Sayın (GazMep) 

BAŞKAN — 133 ncü Birleşimi açıyorum. 

ni . - YOKLAMA 

BAŞKAN — Ad okunmak suretiyle yokla
ma yapılacaktır. 

(Yoklama yapıldı). 
BAŞKAN — Yapılan yoklama sonucunda 

Genel Kurulda 224 sayın milletvekilinin bu
lunduğu anlaşılmaktadır. 

Yeter n&aba çok <az 'bir miktar kaldığı ci
hetle, her ne kadar birinci yoklamanın uzun
luğu Başkanlıkça ıgözönünde bnlundurulmuşsa 
da, bir saat sonra toplanmak üzere Birleşime 
ara veriyorum. 

(Kapanma Saati : 15,55) 

«•» 

İKİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 17,00 

BAŞKAN : Başkanvekiü Fikret Turhangü 
KÂTİPLER : Sadi Binay (Bilecik), T. Doğan Avşargil (Kayseri') 

BAŞKAN — 133 ncü Birleşimin İkinci Oturumunu açıyorum. 

m . - YOKLAMA 

BAŞKAN — Ad okunmak suretiyle1 yok
lama yapılacaktır. 

(Yoklama yapıldı) 
BAŞKAN — Yoklamada başkaca (bulun

mayan sayın milletvekili?.. Yıok. 
Yoklama işlemi bitmiştir. 
133 ncü Birleşimin 2 nei loturuımunda yapı

lan yoklama sonucunda, (Henel Kurulumuzda 

180 sayın milletvekilinin bulunduğu ve gerek
li çoğunluğumuzun olmadığı anlaşılmıştır. 

Bu sebeple 28 . 6 . 1973 tarihli 132 nei Bir
leşiminde alınan kararda (belirtilen gün ve 
saatte toplanmak üzere Birleşimi kapatıyorum. 

(Kapanma Saati : 17,33) 
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III. - (SORULAR VE CEVAPLAR 

A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

1. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'-
nın, Muğla Valisi Özer Türk hakkında soru 
önergesi ve İçişleri Bakam Mukadder Öztekin'in 
yazılı cevabı (7/1387) 

Millet Meclisi Sayım Başkanlığına 
Aşağıdaki ısoruiarıımım, Bayın lç|işleri Baka

mımdan yazıllı olanak cıevapliaındırıılması için ha-
valeslM ve g'ereğini saygı ile rica «derim. 

Muğla MÜİileitvekili 
Ahmet Buiklanlı 

1. 11 İdaresi Kamunu igereğünöe' ilin idarî, 
lökonoımıilk ve sosyali ımiaseilıe'leılinıe çözüm yolu 
bulmdk, ülünı plânda gösterilen problemlilerini 
takip ve 'ilntaeettlirımek duramunda bulunan 
valBlerlimli^kı bu hüzmietler dışımda kanuna veya 
(kararnami'dleııle her hamlgi Ibiir hJi'zmieitlie tav-
ziif edildrikıTleri varit milidir? Var i se bu hiz~ 
(mietlJer melerdir? 

2. Valilerin rtesmî ikâmetgâhları nerelileri
dir, vadiler ihizmetleri nerede ifa ederler. (Bit-
talbli reisimi hi'zmıeitler)! " 

3. Valilere hizmet otomobilleri için şo
för 'kadrosu verilmiş -midir? Verilmişse bir 
vaflıinisnı kamyon veya kaımyonieltılerle, jıeoiok, 
ıseikrıelt'er veya ımümiasiflli işler personeli evlteı-
rilnden alınmak içiim) şoförlük yapması, mûtat 
diş'lerden <mid(ir ? 

4. Muğla Valisi Özer Türk'e, Valil'i|k ıma-
ikamını tedvir işi dışında 'başkaca bir hizmet 
viriimiş miidiir ? 

5. Muğila ili dç/iııdie kurulması Vali tarıa-
fındıaıni yürütülen, Aktur adlı teşekkül nedir? 
tne (maksatla jkurulmuşitur ? resmî bir kuruluş 
mudur? öztel bir teşekkül İse, Valinjin bütün 
Vilâyet işlerini ibir yana itecek münhasıran 
bütün mesaisini bu İşe teksif etmlesindekii hik-
ınuelt inledir, Bakanlığınızın bu işten haberli var 
mıdır ? 

6. Muğla Valisin in günün her saatinde 
yerimde bulunmadığıma göre, ilin yol, su, 
lekktrlJik, okul cami ve 'emniyet asiayiş işleri 
(muattal durumdadır. Bu durumdan haberi
miz varmı veya Ankara'dan Valiyi aradığı
nızda yerinde buiiafbiiıliiyor m'ıısunUz ? 

7. Ekim 'ayında Datça ilçemizde kong
reler doiayısıyle bulunduğum 'sırada Valiyi 
bir |kamycınet içlinde! yanında sonradan jeolog 
oloduğumu öğrendiğim ibir hanımı aidığı ve 
•şoförlüğünü Ibizzat yapltığı bu vasıta öle bu 
hanımı dağlarda geızdiirdiğimli bfizzıat ımüşaihade 
ettim, Valillerin bu Ikahİll hizmetlerii de gör-
ınııeısii mutat mıdır ? 

8. Muğla Valisi Öz'er Türk, Türk kanun
larına tabi midir? Tabi ise Aktur adına bas
tırdığı bir tanıütma lilllânında kuıBamdığı (Muğla 
Valisi Turiziim monitörü Şövalye döspamy) un
vanından) haberiniz varmı varsa doğru bulu
yor musunuz ? 

9. Muğla Vadisi, Aktur adına arazi sa-
tınlamaları ve pazarlıkları yapmaktadır. Bir 
valinin halk nezdinde itilbanna halel geti
receği şüphesiz bulunanı böyle İbir işlemii yap
masına cevaz veriyor muşumuz ? 

10. özer Türkçün bizzat kullandığı lant-
rover marka ve Aktur ıŞiıjkıetiine flit bir vasıta
nın, önünde gittiği ve kendisine toz yuttur
duğu gerekçesi lile bir şoför vatandaşı döv
düğünü duydunuz mu? duydumuzsa' bunu 
doğru buluyor musunuz ? 

11. Muğıla VaJÜM vilâyetimize ayak bastığı 
gündemi beri Aktur demlen, özei inşaat şirke
tinden başka hiçbir liışie iştigal eiımemektıerir. 
Bu şirkete oriba'k oian 2 500'ü mütecaviz, iş 
adama, asker, emekli valli, Milletvekili gibi eş
hasa ımejktup yazmak hesapl-larımı tutanak 
gibi, tamamen vazifesi dışındaki işlıeırle uğ-' 
rastığından haberimiz var mı? Varsa buigüne 
kadar ne muamele yapılmıştır. 

12. Devletin Valisi olam Özer Türk; böl-
'gemlim m'illlletvekillleri ve iSicrJatörleıi ile Vilâyetle 
dair en küçük blir ımeseieyİ görüşmieık içim 
olsun, tcıınas aramaz iken sabık bar hanım Ba-
kanilia, yine -salbık bir bay Bakanı Muğla 'üçün
de 15 gün dalaştırmıasının taşıdığı mânayı bili
yor musulnuz? 

13. Marmaris'i zılyiarıci'ijndzde VdÜii Türk 
Datça'da blir hamişim kamyonetle dağlarda do-
Ojaştırımia|kita idi bundan ha^beTİnliz var madır? 

14. Devletçe Turistik pilot bölge kabul 
eıdliien 'Muğla'nın elektriğe, suya ve yol1 giİbi 
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•alltyapı tesi'sliei'tiııe oku ihtiyacı hizmeti'eriini 
izah. letan'eyii zalit bulurum Kmdâsini Aktur 
.Umum Müdürü, olarafc kalbul edip vilâyet 
(hizmetlerine arkasını çeviren bu validem Muğ-
(lamızı 'kurtarmak husıısundaki düşünceleriniz 
nelerdür? 

15. Özer Türk'ün, Muğüa<dam alınması 
mümiknü değilsıe, İbarti viilayetin işjlerinii gör-
(m'elk üzıeıne "vıaüli muavlininie. vali ıdıma imza selâ-
ihiyeîfci vermeyi düşümlüyor muşumuz ? 

16. Vıali Özıer Türk Muğla'ya geldâği gün
den 'beıli hiüçb&r Iköyümüze ıgitmteimiştir. Onura 
yanımda, bütün ıgüınlüınü Alktur Şirketfi, yazıha
nesinde geçirımıekitiedıir. Acaba sıfatınım (başıma 
Turiizm momiibörü koyara bu zatta bu unvanı 
'Devlet mi vermiştir $ 

T. C. 
İçişleri Bakanlığı 2 . 7 . 1973 
Öz. İş. Gn. Md. 

Şb. Md. Değ. Atama 
531/10392 

Millet Meclisi Başkanlığıma 
_ İlgi : a) 6 . 12 . 1972 gün ve Gemeıl Sek
reterlik Kanunlar Müdürlüğü 6343/50861 -
7/1387 sayılı, 

b) 21 . 12 . 1972 gün ve Genel Sekreterlik 
Kanunlar Müdürlüğü 6834/50861 - 7/1387 sa
yılı yazıları karşılığı, 

c) 19 . 12 . 1972 gün ve Özlükişleri Gtetael 
Müdürlüğü. Değ. ve Atama 531/3728 sayıili ya
zımıza ektir. 

Muğla Milletvekili Sayın Ahmet Buldan-
lı'mım Muğla Valsa- özıer Türk hajkkındakii ya
zılı soru önergesinde değinidien konular, ma-
haallümde bir Mülkiye Müfettişine incıelettiirîl^ 
mistir. 

IS özü edilen inceleme sonumda Mülkiye Mü
fettişi tarafımdan düzenlenen raporda : 

önergede 16 madde hallinde değteiflem ko
nular medeniylie Muğla ValM Özler Türk hak
kında kovuşturma yapılmasını gerektdrıem bir 
durum olmadığı kanaatine ulaşıldığı belrtül-
mıektedir. 

Arz ederim. 
[Mukadder öztcjkkı 

içişleri Bakamı 

T. C. 
. lekemi Bakanlığı 19 . 12 . 1972 

Öz. İş. Gm. Md. 
Şb. Md. Değ. ve Atama 

531/3728 - 21567 

Millet Meclisli Başkanlığımla 
İlgi : G'emel ıSekreterılük 6 . 12 . 1972 gün 

ve Kanurlıar Müdürfliüğü 6843 . 50861/7 -1387 
sayılı yazılarınız. 

Muğla Milletvekilli (Sayın Ahmet Buldam-
lı'mın, Muğla Valisi Özıer Tüı<k hakkında ver
miş olduğu yaızıh soru önıergesi üzieınkıe 
19 . 12 . 1972 gün ve 531/3727 sayılı yazıımızlja 
•iddiaların inoelenmıesii 'için! Teftiş Kurulu Baş
kanlığına havale edilimiştür. 

Neticeden ayrıca bıUgiı veruHeıcektlir. 

Bilgileniınlize arz ledeılim. 
FerÜt Kubat 
İçiş'leri Bakanı 

2. — Erzurum Milletvekili C&vaİ Önderdin, 
Türk Tarih Kurumunun Türk Ticarei Kanu
nu hükümlerine aykırı çalıştığı hakkında soru 
önergesi ve Ticaret Bakanı Ahmet Türkel'in 
yazılı cevabı. (7/1462) (1) 

T. C. 
Ticaret Baıaknlığı 14 . 7 . 1973 

İçt'lctaret Genefl Müdürlüğü 
Dosya No. : 14 (470.1) 12348 

Mevzuat ve Plâin 

'Millet 'Meclisli BaiŞİkanllğuua 
İlgi : 4 . 1 . 1973 gün ve 7139/52411 -

7/1462 sayuîı yazımız. 

İlgilide kayıtlı yazınız eMni teşkil .eden, Er
zurum Mi'lletvejkl'li Sayım Cevat Önder'in 
«Türk Tarih Kurumunum) Türk Tlilcarteıt Kanu
nunun 'hülkümlerinie! aykırı çalıştığı hıakfcm-
da» yazılı soru önergesiyle iligûli olarak Ba-
fcaniliğımızea yapıüan işHelmJler aşağıda sunul
muştur. 

(1) Bu soruya ait soru önergesi ve Maliye 
ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlıklarının daha 
önce vermiş oldukları c&vaplar 30 . 5 . 1973 ta
rihli 118 nci Birleşim Tutanak Dergisinin so-
nunda yayımlanmıştır. 
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Önergenin Başbakanlığı ilgilendliren 
ybıılleriijne de Bakanlığımız tara/fundan cevap 
verüiîmıelsıi Başbakanlıkça tensıibolundıığundan 
tetkikler sırasında bu husus da gözöınıünde 
tuıtuPJmTişttur. 

Erzurum Milletvekili Sayın Cevat önder'-
lin, aynı Kurumlla 'ilgili diğer önergeleri bir 
araya getirilerek konu, Bakanlığımız Teftiş 
Heyetine intikali ettdrıillımliş «ancak, adı ge
çen Kurumda teftiş ve inceleme yapma yeıt-
fciıaiıme sahibofflmadığımız sonucunla varıldığından 
inoelemlelıerimlilz elde nıeıvcut 'beliğe ve iddiala-
rıri mevzuat açısından tetkiki suretiyle yapıl
mıştır. 

1. Önergede yer * lalan 1 ndi soruda «Her 
ne kadar Türk Ticaret Kanuncunun 18 ncli 
maddesımde; ticaret şirketlerilyüıe, gayesine 
varmak için ticarî 'bir işletme işleten der
nekler, dahi tacir sayılırılar, hülkmü mevcut 

•ise de, ıbu maddemin 2 nci fıkrasında, ramuımî 
menfaate hadim eemliyetler bir ticarî işlet
meyi üster doğrudan doğruya, ister âımıme hu
kuku hükümlerine göre idare edi'Hen ve işiten 
tilen 'bir hükmî şahıs eliyle, işletsinler, kem-
dilerii tacir sayılmazlar, denilmektedir Tıa-
nih Kurumu Derneği umumî menfaate haddim 
ibir Cemiyet oilarak ticarî işletme işletse 
dahi nle kendisinin Ve ne de ticarî işleitmvcBİ 
kendisine bağlı bir müessese tarafındım dşıle-
tilse 'hülle ticarî müessesenin tacir sayılmaya
cağı ıa.şiikârdır..» 

Tarzında bir mülâhaza ortaya konulduk
tan sonra, tacir sayılmiayan biir lişletımienin ya
pacağı ticarî faaliyet dolayısıyûje ortaya çıka
cak sakıncalar belirtilmektedir. 

Yukarıda yer almış bulunan Türk Ticaret 
Kanununun 18 nci maddesinden de açıkça anla
şılacağı üzere Kanun, bütün Derneklere ticarî 
işletme işletmek için imkân tanımış ve fakat 
umumî menfaate hadim derneklerin, kendileri
nin tacir sayılamayacağı hükmünü getirmek su
retiyle, bunların birtakım bak ve menfaatlerden 
ayrıca yararlanabilmelerini öngörmüştür. 

Diğer taraftan Kanun sarih olarak, Umumî 
menfaate hadim derneklerin, kendilerinin tacir 
sayılamayacağını belirtmiştir. Yani işleteceği ti
carî işletme tacir sayılabilecektir. 

"Nitekim; Türk Ticaret Kanununun (Madde i 
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lÖi/5) göre söz konusu basımevi, ticarethane sa
yılmasını .gerektiren bir matbaa işletmektedir 
ve bu sebeple de tacirdir. (T. T. K. Madde : 
12, 14/1)1 

'Ticaret Sicili Nizamnamesi de (Madde : 20, 
72, 73), umumî menfaate hadim demeklerin iş
lettikleri hükmî şahsiyeti bulunan ve bulunma
yan ticarî işletmelerin Ticaret Siciline kaydedi
lecekleri, yani bunların da tacir sayılacakları 
esasını getirmiş bulunmaktadır ve bu hükmün 
dayanması da Türk Ticaret Kanununun 46 ve 
118 nci maddeleridir. 

Ankara Sanayi Odası da babse konu Basım-
evini «'Sanayici - Tacir» olarak kabul etmekte 
ve üyeleri arasına almaktadır. 

ıBalhse konu Kurumun Ankara. Ticaret Sici
lindeki kaydında mevcut tacir sıfatının kaldırıl
masıyla ilgili olarak Ankara Asliye İkinci Tica
ret Maihkemesinde açılan bir dâva sonucu veri
len Kararda da, (21. 2. 1972/E. 1971 - 114, K. 
972 - 93) «Sicilde kayıtlı olan Kurum değil, Ku-

' ramım Basıme.vidir ve tescili Ticaret K. nun 
12/5 - 11 - 18/1 - 46/1 ve 42 nci maddelerine is-
tinad etmektedir. Sicilde doğrudan doğruya (T. 
Tarih Kurumu) için bir kayıt ve tescil yoktur-
ki, tacir sıfatının kaldırılması istenebilsin. Ku
rumun bizatihi kendisi başka, işlettiği Basıme-
vinin Ticaret Siciline tescili ise başka şeylerdir. 

Birde kesinleşmiş kararımıza istinaden tescil 
edilmiş bulunan (T. Tarih Kurumu Basımevi) 
içdn tescil nizamnamesi gereğince yapılması mec
buri olan Sicilli Ticaret Gazetesindeki ilânın ma
hiyetine Ve burada tacir kelimesinin, kullanılmış 
olmasına itiraz edilmektedir. Ticaret K. nun 
18/1 nci maddesinde, «Ticaret şirketleriyle, ga
yesine varmak için ticarî bir işletme işleten der
nekler ve kendi kuruluş kanunları gereğince hu
susî Hukuk hükümleri dairesinde idare edilmek 
veya ticarî şekilde işletilmek üzere Devlet, Vilâ
yet, Belediye gibi amme hükmi şalhısları tara
fından kurulan teşekkül ve müesseseler dahi 
tacir sayılırlar.» hükmü yer almıştır. Demek olu-
yorki, T. Tarih Kurumunnn ticaret siciline, mü-
seccel işletmesi kanunen tacir sayılmaktadır. O 
halde yapılmış olan ilânda bir usulsüzlük, yol
suzluk ve kanuna aykırılık yoktur.» denilmek
tedir. Bu karar Yargıtay'ca da onaylanmış 
(26 . 5 . 1972 E. 97İ2 - 2535, K. 972 - 2604) ve 
muhkem kaziye haline 'gelmiştir.. 
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Bu .durum karşisında, Türk Tarih Kurumu 
Basmıevi'nin bir tacir olarak kabul edilmesi ge
rektiğinden önergenin 1 nei sorusunda zikredi
len sakıncalar da ortadan kalkmaktadır. 

'2. Türk Tarifti Kurumu Basımeıvi'nin üçüncü 
şahıslara, karşı ne şekilde temsil edildiği ve tat
bikatta bu durumun herhangi bir sakınca yara
tıp yaratmadığı Bakanlığımızın malumu olma
makla birlikte, bir ticarî işletmenin usulünce 
temsili' söz konusu olduğundan, önergede veri
len bilgiler ışığında Türk Ticaret Kanunu yö
nünden Bakanlığımız görüşü aşağıda sunulmuş
tur. 

Gerçekte;.ne Dernekler Kanununda, ne de T. 
Tdcarıet Kanununda, söz konusu Basımevi gibi 
tüzelkişilikleri olmayan ticarî işletmelerin ne 
yolda ve kimler aracılığıyla yönetilecekleri be
lirtilmemiştir; 

(Ancak; söz konusu işletmeleri, T. Ticaret 
Kanununa dayanarak açıkça «tacir» kaibul eden 
ve sicil kayıtlarına geçirilmesini öngören Tica
ret Sicili Nizamnamesi; bu giibd işletmelerin Ti
caret Sicili'ne kaydedilmeleri; sırasında; 

«İşletmenin kurulmasına ait kararın noterce 
tasdikli örneğini» (M. 73/e), 

«Derneği idare ve temsil ile vazifelendiril
miş olanların adı, soyadı, tabiiyeti ve adresleri 
(işletmenin' aynı kimseler tarafından idare ve 
temsili kararlaştırılmış olan hallerde bu cihetin 
de gösterilmesi lâzımdır), temsil şekli ve imza
sının şekli» (M. 72/e), gibi iki önemli hususun 
da aranmasını ve dosyasına konulmasını emret
miş bulunmaktadır. 

Bu durumda da, Türk Tarih Kurumu Yöne
tim Kurulunun; Basımevi'nin kurulmasına ait 
kararı, ayrıca Basıımevinin idare ve temsili ile 
yetkili kılınanların ad ve soyadları ile imza ve 
temsil şekillerini, SiciPe bildirmiş bulunmaları 
gerekmektedir. 

a) ıBildirmişlerse ve banda. Önergede be
lirtildiği gibi Baisımevi Müdürüne temsil yetki
si verilmişse, yönetim, kurulu usulünce yetki 
devrinde bulunmuş demektir (Büyük bir ba
sımevi için 'de böyle bir yetki devrinden başıka 
çözüm yolu düşünülemeyecektir.) Dolayısıyle; 
kurum da, ibasımevi müdürünün yaptığı işlem
lerden dolayı ortaya çıkacak sorumlulukları 
usulünce yüklenmiş olmakladır. 

Esasen; ıbu konuda bir basımevi yönetme
liği çıkarıldığına ve yıllar ja bu uygulama a<çık 

olarak yürütüldüğüne göre, yönetim kurulu ve 
Genel Kurulda bu uygulamaya her şekilde ica
zet vermiş olmaktadır. Böylece kurumun, ba-
sımevinin bir taamiıatı geı ektirecek işlemlerin
den'dolayı açıkça sorumlulul' altına gireceği de 
tabiîdir. 

b) Kaldı ki, «Si"il'in Aleni» olduğu bilin
mektedir. Tacir olarak Sicile kaydödilmiş basım
evine ait söz konusu «temsil ve idare yetkilileri
nin adları, imzaları, temsil yetkilerinin kapsamı» 
igibi hususlar (T. Sic. Niz. M. 72/73), «herkes» 
tarafından incelenebilir. İlgili belgelerin onaylı 
örnekleri sicilden istenebilir (T. T. K. M. 37). 
Üçüncü kişilerin; bu kayıtları bilmediklerine iliş
kin iddiaları da, dinlenemez. (T. T. K. M. 39/11). 

Eğer; bu konuda, T. Ticaret Kanunu ve Ni
zamname hükümlerine bir aykırılık varsa, ilgili 
üçüncü kişilerin, çıkarları gereği sicil memurlu
ğuna ve ilgili yargi katlarına itiray hakları da 
her zaman için mevcuttu. (T. T. K. M. 36, 40). 

3. — 'Türk Tarih Kurumu Derneğmin huku
ka ve kanuna aykırı olarak ticarî işletme işlet
tiği görüşüne, yukardaki maddelerde izah edil
diği üzere Bakanlığımızca iştirak edilmemekte
dir. 

'Bilgilerine saygı ile sunulur. 
A.hmet 'Türkel 

Ticaret Bakanı 

3. — Erzurum 31ületvekili Cevat Önder'in, 
Türk Tarih Kurumu Basımevinin Kurumlar Ver
gisine tabi olmamasının sebebine dair önergesi 
ve Ticaret Bakanı Ahmet Türkel'in yazılı cevabı 
(7/1467) (1) 

T. e. 
Ticaret (Bakanlığı 14 . 7 . 1973 

İçticaret Gn. Müdürlüğü -
Dosya No. : 14 (47:0.1) -12347 

ıMillet (Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 4 . 1 . 1973 tarih ve 7154/52471 - 7 / 

1467 sayılı yazınız. 
İlgide kayıtlı yazınız ekini teşkil eden, Er

zurum Milletvekili Sayın Gevat Önder'in «Türk 

(1) Bu soruya ait soru önergesi oe Sanayi ve 
Teknoloji, Millî Eğitim ve Maliye Bakanlıkları
nın daha önce vermiş oldukları cevaplar 30 Ma
yıs 1973 tarihli 118 nci Birleşim Tutanak Der
gisinin sonunda yayımlanmıştır. 
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Tarih 'Kurumunun, Kurumlar Vergisine tabi ol
mamasının sebeplerine dair» yazılı soru öner
gesi tetkik edilmiştir. 

Konu, .Saym ıCevat Önder'in aynı kurumla 
ilgili diğer önergeleriyle bir araya getirilerek 
Bakanlığımız Teftiş Heyetine intikal ettirilmiş 
ancak, ibahse konu kurumda teftiş ve inceleme 
yapma yetkisine saıhiibolmadığımız sonucuna va
rılmıştır. 

Diğer yönden önergede mevcut hususlar 
hakkında Bakanlığımızda herhangi bir malû
mat bulunmadığı gibi konuları itibariyle de di
ğer bakanlıkları ilgilendirmektedir. 

'Bilgilerine saygı ile ara olunur. 
Ahmet Türkel 
Ticaret Bakanı 

4. — Erzurum Milletvekili Cevat Önder'in, 
Türk Tarih Kurumunun iktisadî gaye güderek 
ticaret yaptığına dair soru önergesi ve Ticaret 
Bakanı Ahmet Türkel'in yazılı cevabı (7/1468) 
(1) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
ligi : 4 . 1 . 1973 gün ve 7155/52472 - 7 / 

1468 sayılı yazınız. 
İlgide kayıtlı yazınız ekini t°şkil eden, Er

zurum (Milletvekili Cevat Önder'in «Türk Tarih 
Kurumunun iktisadî gaye güderek ticaret yap
tığına dair» yazılı soru önergesi hakkında Ba
kanlığımızca yapılan işlem1 er aşağıda sunul
muştur : 

Önergenin Başbakanlığı ilgilendiren yönleri
ne de Bakanlığımız tarafından cevap verilmesi 
tensibolunduğundan tetkikler sırasında hu hu
sus da gözönünde tutulmuştur. 

Erzurum Milletvekili 'Sayın Cevat Önder'in 
aynı kurumla ilgili diğer önergeleri bir araya 
'getirilerek ikonu Bakanlığımız Teftiş Heyetine 
intikal ettirilmiş, ancak adı geqen kurumda tef
tiş ve inceleme yapma yetkisine sahih olmadığı
mız sonucuna varıldığından incelemelerimiz el
de mevcut .belge ve iddiaların mevzuat açısın
dan tetkiki suretiyle yapılmıştır. 

(1) Bu soruya ait soru önergesi ve Sanayi ve 
Teknoloji ve Millî Eğitim Bakanlıklarının daha 
önce vermiş oldukları cevaplar 30 . 5 . 1973 ta
rihli 118 nci Birleşim Tutanak Dergisinin sonun
da yayımlanmıştır, 

önergedeki birinci soru, iki bölümden iba
rettir» Birinci bölümde Türk Tarih Kurumu
nun esas gayesini bir yana hırakaraik, ekono
mik amaç güden bir dernek haline geldiği be
lirtilerek bu durumun kanuna aykırı olduğuna 
değinilmeikte ve doktrindeki görüşlerden örnek
ler verilmektedir. 

iSallt ekonomik gaye güden bir dernek ku
rulamayacağı fikrine iştirak edilmekle birlikte 
bahse konu kurumun, .böyle bir dernek haline 
gelip gelmediği hususunun, bu 'kurumda teftiş 
ve inceleme yapma yetkisine sahip bulunan (ba
kanlıklarca cevaplandırılmasının mümkün ola
bileceği düşünülmektedir. 

(Sorunun ikinci bölümünde ise «Türk Hu
kukuna göre bir cemiyetin ticaret yapması, ti
carî ıbir işletme işletmesi veya ticarî şekilde ic-
raî sanat etmesi mümkün değildir..» denilmek
te hu iddiayı teyidedici mahiyette doktrinden 
örnekler verilmektedir. 

Doktriner yönden, bir derneğin ticarî bir iş
letme işletmesinin uygun olup olmayacağı bel
ki tartışma konusu yapılabilir. Ancak, gerek 
eski gerekse yeni Dernekler Kanununda, der
neklerin ticarî hır işletme kurup çalıştırmala
rını önleyen hir hüküm bulunmamaktadır. Ye
ni Dernekler Kanunu «Kazanç paylaşmayı ya
saklamaktadır. Bir başka deyişle, üyeler tara
fından paylaşılmamak şartıvle kazanç .getirici 
faaliyetlerde bulunmak: önlenmemiştir Nitekim 
kanunda, derneklerin 'kuruluş ve işleyişleri ile 
ilgili yasaklar getiren maddelerde de (Madde : 

.4, 5, 35 - 39 v. h.) ticarî faaliyet yasağı getiren 
hir hüküm, mevcut değildir. 

(Diğer taraftan Türk M'edenî Kanununun 
54 neü maddesinde «Gayeline erişmek için ti
carî şekilde icraî sanat t len bir cemiyet...», 
Türk Ticaret Kanununun 46 neı maddesinde 
«Ticarî işletmeye sahibolan dernek...» 18 nci 
maiddesinde «... gayesine varmak için ticarî ıbir 
işletme işleten 'Dernekler...» Ticaret Sicili Ni
zamnamesi ((Madde : 20, 72 7.3) «Umumî men
faate hadim 'derneklerin işlettikleri hükmî şah
siyeti bulunan ve bulunmayan ticarî işletme
ler...» 

Tarzında ifadesini 'bulan hükümler dolayı-
sıyle hir derneğin gayesine erişmek için ticarî 
şekilde icraî sanat eylemesi veya bir ticarî iş-
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letme işlenmesi mümkün bulunduğu açıkça an
laşılmaktadır. 

önergede de .belirtildiği üzere, her ne ifca-
dar bâzı ilim adanılan, kanunların müsait (gör
düğü bu hususun tatbik kabiliyeti bulunmadığı 
görüşünü savunmakta iseler de, bugüne kadar 
tatlbükatlta meydana gelen Ticaret Kanunu ile 
ilgili aksaklıklar olarak Bakanlığımıza intikal 
etmiş bir husus da bulunmamaktadır. 

önergede yer alan ikinci sorunun cevabının 
da balhse konu dernekte gözetim ve denetimle 
yetkili bakanlıklarca verilmesinin mümkün ola
bileceği düşünülmektedir. 

(Bilgilerine saygı ile sunulur. 
Ahmet Türkelı 

Ticaret Bakanı 

5. — Tekirdağ Milletvekili Yılmaz Alpaslan' 
m, Tekirdağ Valisi' hakkında Millet Meclisinde 
yapıla/n konuşmalara dair soru önergesi ve İçiş
leri Bakanı Mukadder Öztekin'in yazılı cevabı. 
(7/1541) 

(Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın, Sayın İçişleri Bakanı 

tarafından yazılı olarak cevaplandınlmasını di
lemekteyim. Durumu bilgilerinize sunuyorum. 
Saygılanmla. 

Tekirdağ Milletvekili 
Yılmaz Alpaslan 

Sayın Bakan, 
Tekirdağ İl Genel Meclisinin üyeleri Eylül 

1972"de bir meyhanede toplanarak valimiz Sa
yın 'Cezmi Kartay'm dört ay sonra görüşülüp 
karara bağlanacak «İzabııame» sine ret oyu ver
me karan almışlar ve ay;ıı meyhaneden siz 
(Sayın Bakana da bir tel çekerek valinin izah-
namesine ret oyu vereceklerini bildirmişlerdir. 

Aralık 19721de vali izahna/mcsini İl Genel 
Meclisine sunmuş, kendisine savunma hakkı da 
verilmeyerek daiha önceki karar lan gereğince 
izaümamesi reddetmişlerdir. Tekirdağ 11 Genel 
Meclisi 1972 yılında gerçekleştirilmesi amacıyle 
29 karar almış, valimiz bu kararların tümünü 
gerçekleştirmiştir. 

İzahnamenin reddine ilişkin gerekçeler baş
tan sona kadar ;gerçek dışı ve ıgayricM'dî olay
lara dayanmaktadır. 

'Bu arada, Tekirdağ İl Genel Meclisindeki 
olaylan hiç incelemeden ve ne yazık ki, eline 

verilen notlan gerçek sayarak A. P. Çanakkale 
Milletvekili Kemal Bağcıoğlu Millet Meclisi 
kürsüsünden valimiz hakkında çok haksız, in
safsız ve gerçek dışı beyanlarda bulunmuştur. 

'örneğin, 1972 yılında Vali Kaırtay'ın konak 
ve makam arabasına 240 bin lira harcadığını; 

Aynca valinin il hizmetlerini aksatacak "öl
çülerde sarf isteklerinin il genel necüsince red
dedildiğini ; 

En önemlisi köy yatırımlannm % 50 ora
nında bile gerçekleşmediğini öne sürmekte ve 
bu valinin görevden alınmasını istemektedir. 

İddiaların kısa cevaplan şunlardır : 

1. — Valinin konağına ve otosuna harcanan 
meblâğ sadece 25 000 liradır. 

2. — Valinin istediği ve reddedilen tahsisat
lar ise : 

a) Temsil ve ağırlama için 345 lira istemiş 
ve reddedilmiştir. Bütçede; faslında 8 000 lira 
vardır. 

b) Onanm için £56 lira istemiş ve redde
dilmiştir. Bütçedeki faslında 80 000 lira bulun
maktadır. 

c) Döşeme için 1 300 lira istemiş ve bu is
tek de reddedilmiştir. Oysa, bütçedeki faslında 
32 000 lira bulunmaktadır. 

3. — Köy hizmetJeriniıı gerçekleşme oranı 
yıllar boyu erişemediğimiz rekor seviyededir : 

a) Köy yollannda gerçekleşme % 100'dür. 
b) Köy yollan bakımında gerçekleşme 

'% 100'dür. . . . . 
c ) Köy köprülerinde gerçekleşme '% 75' 

tir. ('Geri kalan kısım tahsisat yokluğundan 
yapılamamıştır) 

d) Köy içme suları gerçekleşme oranı 
% 100'dür. 

e) Köy okullan ve loj m anlamı da gerçek
leşme % 100'dür. 

Bunlann dışında valimiz program dışı çok 
önemli basanlar sağlamıştır. Örneğin, bu çağ
da 1972 yılına kadar insaalarm katırla gidebil
dikleri uçmakdere yolunu yapmış ve köylüler 
artık motorlu araçlarla ıgidip gelme olanağına 
kavuşmuşlardır. 

Valimiz lOezmi Kartay'm çalışmaları, kişili
ği, kanunu uygulamadaki tutum ve davranışı 
hakkında en iyi biçimde bilgi sahibi kişiler, 'Sa
yın Bağcıoğlu'ndan önce Tekirdağ milletvekille
ri ve senatörleridir. 
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üBağımsız Tekirdağ Senatörü Sayın Musmcu-
oğhı, D. P. .Senatörü Sayın Tarlan valimizin 
çalışkan ve namuslu olduğunu Senato kürsüsün
den dile 'getirmişlerdir. Benim ise görüşlerim ibu 
soru vesilesiyle ortaya çıkmış bulunuyor. A. P. 
Tekirdağ Milletvekili Sayın Karahalil ve 'Millî 
Güven Partili Sayın ÖztraK da benim öne sürdü
ğüm ...gerçekleri kabullenmenin ötesinde bir iti
razda bulunamayacaklardır. Namuslu ve vicdan 
sahibi insanların (başka türlü hareket etmesi za
ten mümkün değildir. 

.Bu gerçekler ve olaylar karşısında hep ısıusan 
iSaym (Bakandan öğrenmek istediklerim: 

1. — Yasalar karşısında feshinin gerektiği 
çok açık olara'k ortaya çıkan Tekirdağ 11 Grenel 
Meclisi hakkımda ne gibi işlemler yapılmıştır? 

2. —- Bakanlık yaptığımız dönemde teftiş ve
ren ve başarıları nedeniyle müfettiş raporu ile 
takdirname ile taltifi önerilen valimiz Ceızmii 
Kartay hakkında Millet Meclisinde yapılan ko
nuşmayı karşılamadınız. Tek suçu dürüstlüğü, 
fazileti, Atatürk devrimcisi oluşu ve alnının 
açık olmasından İbaret bulunan bir valiyi ko-
rumayış nedeninizi öğrenmek isterim? 

S, — En ağır tariz ve tehditlere uğrayan 
Kartay'm bunlara muhatafbolmasının nedeni ta
rafsızlığını asla ihlâl etmemesidir. Bakan ola
rak idarenin tarafsızlığını partizanlara karşı 
'savunan Cezmi Kartay'ı korumamaktaki amacı
nız nedir ? 

4. — İzahnamesi müzakere edilen bir valiye 
savunma hakkı verilmeden bu iızaıhnamenin red
di kararı karşısında valin'n hukukunu koruma 
bakımından neler yaptınız? 

5. — Kemal Bağcıoğlu'nun ithamları gerçek 
midir? Değilse, benim, susmanız nedeniyle açık
lamak gereğini duyduğum bilgilerin gerçek olup 
olmadığı hakkında görüşünüz nedir? 

6. — Valimiz Sayın Cezmi Kartay'ı koruma
manız 67 ilde mahrumiyet içinde çırpman idea
list valileri de tedirgin etmez mi ? 

<T. O. 
İçişleri Bakanlığı 2 . 7 . 1973 
Öz. İş. Gn. Müd. 

Şb. Md. »eğ. Atama 531/1G393 
Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : 26 . 2 . 1973 gün ve Genel Sekreterlik 
Kanunlar Müdürlüğü 7426/ö;~056 - 7/1541 sayılı 
yazılan karşılığıdır. 

Tekirdağ Milletvekili Sayın Yılmaz Alpaslan-
m, Tekirdağ valisi ile 11 Genel Meclisi : üyeleri 
arasındaki anlaşmazlığa ilişkin yazılı soru öner
gelerimde değinilen hususlar incelenmiş ve 'ce
vabımız aşağıda belirtilmiştir. 

1. — Tekirdağ Valisi "le 11 Genel Meclisi 
üyeleri arasında çıkan anlaşmazlık, İl Genel 
Meclisi üyelerinin Bakanlığına başvurmaları 
üzerine mahalline gönderilen bir Mülkiye Mü
şavir Müfettişine incelettirilmiştir, 

Daiha sonra 11 Genel Meclisinin velilik izah-
nameisine yetersizlik kararı vermesi ve İl Genel 
Meclisi üyeilerinin Bakanlığıma validen şikâye
t i kapsayan yeni bir başvurmada bulunmaları 
üzerine durum tekrar iki mülkiye müfettişine 
incelettirilimiştir. 

2. — iSözü edilen incelemeler sonunda mül
kiye .müfettişlerince düzenlenen raporlarda : 

Ortada, il genel meclisinin feshini veya vali 
hakkında kovuşturma yapılmasını gerektiren 
bir durum olmadığı kanaatine varıldığı belir
tilmektedir. 

Arz ederim. 
Mukadder Öztekin 

İçişleri Bakanı 

6. — Trabzon Milletuelc'li Mehmet Arskrn-
türk'ün, Bakanlık Müdürler Komisyonu tarafın
dan öğretmenlere karşı yapıldığı iddia edilen kı
yıma dair 'Soru önergesi ve Millî Eğitim Bakanı 
Orhan Dengiz'in yazılı cevabı:-- (7/1592) 

Millet Meclisi Başkanlığma 
Aşağıdaki sorularımın S ay m. Millî Eğitim 

Bakam tarafından yazılı o'arak cevaplanldırıl-
masma yardımcı olmanızı saygı ile öneririm. 

4 . 4 . 1973 
•T rabzon Milletvekili 
Mehmet Ars'lantürk 

1. — Banıştaydan yürütmeyi durdurmak ka
rarları arka arkaya alındığı halde, bulgu ne ka
dar er öğretmen (konusu kesin biir çözüme bağ
lanmamıştır. İlgili öğretmenler, özellikle kim-, 
sesiz ye malî gücü yeter olmayanlar sürün dürül-
mektedir. ' 

2. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu
nun 141 nci maddesi tutuklu memurların maaş
larının ödeneceğini öngördüğü hakle, yedi ay
dan beri bu durumdaki öğretmenler maaşlarını 
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alamamakta, kendileri, çoluk ve çocukları aç
lıkla pençeleştirilmektedirler. 

3. — Millî Eğitim Bakanlığında öğretmen 
fayımı bütün hızı ve hışmı ile sürdürülmekte
dir. Bir yanıdan, çok sayıda- öğretmen türlü 
(bahanelerle Bakanilık emrine alınmakta; öte 
yandan, mecburi hizmetli lOİsun veya olmasın, 
genç stajiyer öğretmenler .müdürler komisyo
nunun Millî Eğitim tarihinde rastlanmayan 
'«(Kamu hizmetini selâmetle yürütemedikleri» 
yolunda (bir gerekçe ile yaşamlarının ve meslek
lerinin baharında stajyerliklerini kaıMırmamak 
suretiyle mesleklerinden koparılmaktadırlar-
lar. Bakanlık emrine alman öğretmenlerle s t a j 
yerlikleri kaldırılmamak suretiyle meslekten 
koparılanların 'gerçek nedenleriyle sayıları ne 
kadardır? 

4. — Bir kısım yüksek dereceli okul öğret
menlerinin, 'özellikle 'Gazi Eğitim Enstitüsü 'öğ
retmenlerinin başka illere ve liselere atandıkla
rı görülmektedir. Aralarında genel müdürlük 
de yapmış bulunan bu öğretmenler neden okul
larından uzaklaştırılmışlardır? Bu uzaklaştırma 
bir kez hukuka ve yönetmeliğe aykırıdır. Ayrı
ca bu tutum Millî Eğitim Bakanlığının mahut 
«bizden olmayanlar» (bölümüne giren (öğretmen
lere uyguladığı kıyımım tipik bir örneğidir. Bu 
uzaklaştırmaların gerçek nedeni nedir? Millî 
Eğitim Bakanlığında; birbirinden .çekinir duru
ma getirilmiş, hür düşünce ortamından yoksun 
kılınmış öğretmenlerin hür ve bilimsel düşün
ceye geniş dünya görüşüne sahip öğrenciler ye
tiştiremeyecekleri ıg'erçeği unutulmuş gözük
mektedir. 

6. — İstanbul'un merkezi ve çekici bölgele
rindeki liselerde, emsaline oranla, yeter sayıda 
kadrolu ve haftalık ders saatleri az öğretmen
ler bulunduğu halde, (Sağmalcılar Lisesinde mü
dür hariç hiçbir kadrolu öğretmen bulunma
maktadır. Dersler ya ilkokul öğretmenleriyle 
veya dışardan ehliyetsiz kimselerle kapatılmak
tadır. Sosyal Adalet ve fırsat eşitliği kavram
ları bu konuda da sözde kalmaktadır; nedeni? 

2 5 . 7 . 1 9 7 3 0 : 2 

T. € . 
Millî Eğitim Bakanlığı .29 . 6 . 1973 
Bakanlık Müşavirliği 

ISayı t &31 
.Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : 9... & . (1973 tarih ve 7/1592-7636/57173 
sayılı yazıları. 

Trabzon Milletvekili Mehmet Arslantürk'ün, 
4 . 4 . 1973 tarihli yazılı soru önergesi ile ilgili 
cevabımız ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize saygılarımla arz ederim. 
Orhan Dengiz 

Millî Eğitim Bakanı 

Trabzon Milletvekili Ahmet Arslantürk'ün 
yazılı soru önergesi ile ilgili cevabumız. 

1. Askere alınma işlemleri, Millî Savunma 
Bakanlığı tarafından yürütülmektedir. 

Danıştay'a müracaat edip yürütmeyi dur
durma kararı alanların askerlik şubelerince as
kerlikle ilişkileri kesilmekte ve eski görevleri
ne iade e'dilmektedirler. 

Bu hususta gerekli bir düzeltmenin yapıl
ması için bir kanun tasarısı hazırlanmış ve 
İT. B. M. M,'sin e intikal ettirilmiştir. 

2. 1657 sayılı Kanunun 1327 sayılı Kanunla 
değişik 141 nci maddesinde, «görevden, uzaklaş
tırılan Devlet Memurlarının bu süre içinde her 
türlü hak ve yükümlülükleri devam eder»1 de
nilmekte, tutuklanan veya gözaltına alınanlara 
aylık ödeneceği hakkında bir hükme yer veril
memektedir.! 

Bu madde hükmüne ıgöre, görevden uzaklaş
tırılan öğretmen ve memurlara aylıkları öden
mekte, tutuklananlara, tutukluluk süresi içinde, 
aylık ödenmesi mümkün bulunmamakta İdi. 

Ancak, aynı Kanunun Kanun Hükmünde Ka
rarname ile değişik 141 nci maddesinde ise, gö
revden uzaklaştırılan, tutuklanan veya gözaltı
na alman Devlet memurlarına bu süre içinde 
aylıklarının yarısının, 143 ncü maddedeki du
rumların gerçekleşmesi halinde bunların aylık
larının diğer yarısının ödeneceği hükme bağlan
dığından, 2 sayılı Kanun Hükmündeki Karar-

617 — 
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namenin yürürlüğe girdiği 30 . 12 . H9TC2 tari-
Ihinden itibaren tutuklanan Öğretmenlere aylık
larının yarısının ödenmesi mümkün olmuştur. 
Halen bu durumda olanlara aylıklarının yarısı 
'ödenmektedir. 

(3. önergede "belirtildiği gibi, hiçlbir öğret-
ımenimiz türlü bahanelerle ne Bakanlık emrine 
alınmış ve ne de stajiyerlikleri kaldırılmamış
tır. 

(ilköğretimde stajiyer öğretmenlerden göre
vine son verilen bulunmamaktadır., 

Orta dereceli okuUanımızda ise, talim sicille
ri ile müfettiş raporlarına göre başarısızlıkları 
tespit edilen ve sağ - sol faaliyetlere karışarak 
haklarında adlî kovuşturma yapılan 21 öğret
menin «tajiyerliği kaldırılmamıştır. 

4. Gazi Eğitim Enstitüsünün işleyişini ze
deleyici mânada devam edegelen huzursuzluk, 
lemir ve talimatların yerine getirilmemesi yo
lundaki tutum, Bakanlık emirlerinin hafife alm-
masıyle ilgili direniş,, bir kısum öğretmenlerin 
dikkat çelkici davranışı gibi -hususlar Bakanlığı
mıza intikal ettiğinde* Bakanlığımız müfettişi e-
tri tarafından incelenmiş ve iddia edilen konula
rın genellikle tahakkuk etmiş bulunduğu sonu
cuna varılarak bâzı öğretmenlerin görev yerle
rinin değiştirilmesi uygun görülmüştür. 

5. tfetanıbul (Sağmalcılar Lisesinde, halen 25 
kadrolu öğretmen bulunmaktadır. Ayrıca İs
tanbul Valiliği emrine, dağıtım için, her branş
tan 17 öğretmen verilmiştir. 

Orhan Dengiz 
Millî Eğitim' Bakanı 

7. — îzmir Milletvekili Kemal önder'in, Bu
ca Belediyesinin su ihtiyacı ile ilgili tanzim edi
len müfettiş raporlarının incelenmesine dair soru 
önergesi ve İçişleri Bakanı Mukadder öztekin'in 
yazılı cevabı (7/1605) 

ıMillet 'Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun İçişleri Bakanı tarafm-

|dan yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ve 
talep ederim. 20 . 4 . 1,973 

İzmir Milletvekili 
Kemal Önder 

İçişleri Bakanlığına vâki yazılı sorum sonu
cunda Millet Meelisi Tutanak Dergisinin 
20 . ili . '1972 tarihli sayısında Sayın Ferit Kai
nat imzasıyle cevaplandırıldığını gördüm, işbu 

cevapta Buca Belediyesi aleyhine maksatlı ola
rak baskı yapılmadığı, hilâkis Buca Belediye 
Başkanının T.C.K. 228 ve 526 ncı maddelerine 
aykırı işlemlerde bulunduğu hildiril'miştir. 

1. ISayın İçişleri Bakanının verdiği cevap 
mutni değildir. Buca Belediye Başkanı Yüksel 
Çakmur C. H. P.'li olup, seçildikten sonra başa
rılı olmaması için çeşitli tazyikler yapılmıştır. 
Buca (Otobüslerinin İzmir ili belediyesi hudutla
rında ve içinde durak yapmasının önlenmeye 
kalkışılması, elektriklerinin, emsal borçlu bele
diyeler olmasına rağmen kesilmeğe kalkışması* 
suyunun dağıtılarak C H. P.'li Başkan zama
nında Buea'nm su darlığı çeker hale gelmesine 
çalışıldığı görülmüştür. 

2. İçişleri Bakanlığına vâki çeşitli müra
caatlarımız nedeniyle gönderilen müfettişlerin 
de, Bakanlığı yanıltıcı raporlar verdiği anla
şılmaktadır. İlişikte sunulan Mülkiye (müfettişi1 

'.Orhan Pirler ve Musa Atik'e ait O. P. : 47/76 
M. A. 71/74 sayılı inceleme ve soruşturma konu
su Devlet Su İşleri tarafından İzmir Belediyesi 
adına hedeli mukabilinde Buca yeraltı su hav
zasında açılan sondaj kuyularından çıkarılan 
yeraltı sularının sondaj yapılan mahallin Buca 
Belediyesi hudutları içerisinde Ibulunması ve 
Buca Belediyesinin suya ihtiyacı olması neden
leriyle İzmir'e götürülmesine kanunî imkân bu
lunup bulunmadığı hususlarını kapsamakta 
olup, ıbu raporda 167 sayılı Yeraltı Sular Kanu
nunun 7 nci maddesinin son fıkrasında Devlet 
ISu İşlerince kuyunun intifa hakkının devrinde 
veya kiralanmasında arazi şahitline tercih hak
kı tanınır hükmü yer almaktadır. 

İzmir Belediyesine bağlı EISHO'T İdaresi 
Devlet Su İşlerince sondaj yapılan arazi saJhip-
(lerinin önce muvafakatlarını almış, bilâhara bu 
arazileri satmalmıştır. Bu bakımdan da Buca 
Belediyesi lehine bir hak doğmamaktadır, den-
mdktedir. İşbu raporun Buca aleyhine tanzim 
.edilmesine hukukî dayanağı budur. Adı geçen 
sondaj mahallinin tapusu ESHO'T idaresinde 
olmadığı ği'bi, İzmir Belediyesinin hükmî şahsi
yetinin tapusunda değildir. İlişikte sunduğu
muz veçhile adı geçenlerin tapusu bilâkis ma
likleri tarafından Buca Belediyesine devredil
miştir. (Soruşturma tarihinde de îzmir Belediye
sinin işini mahalde hiç/bir tasarruf hakkı buluıiı 
madiği halde hilafı hakikat bir beyanla yanlış, 
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haksız rapor tanzim eden müfettişler hakkında 
herhangi ;bir işlem yapılacak mıdır? Yapıldığı 
(takdirde neticenin tarafıma bildirilmesi ve Bu
ca ile ilgili 'bütün teftiş raporlarının yeniden 
gözden geçirilmesini ve ayrıca sonucunun tara-
ifıma bildirilmesini, rica ederim. 

T. C. 
İçişleri Bakanlığı 6 . 7 . 1973 
•Mahallî İd. Gn. Md. 

Şb. Md. : 621. (73). 302. 1/18320 2. D. R. 
Mua. Şb. 

Konu : İzmir Milletvekili Sayın 
Kemal Önder'in yazılı soru önerge
si Hakkında. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
lllgi : 5. 5. 1973 günlü . ve Genel Sekreter

lik Kanunlar Müdürlüğü. 7762/58247 - 7/1605 
sayılı yazınız, 

İzmir Milletvekili Sayın Kemal Önder'in, 
İzmir ve Buca Belediyeleri arasındaki su an
laşmazlığına dair, tarafımdan yazılı olarak ce
vaplandırılması isteği ile Başkanlığınıza sun
duğu 26 . 4 . 1973 tarihli soru önergesi incelen
miş ve cevabımız aşağıda belirtilmiştir : 

1 — Söz konusu önergenin birinci maddesin
de öne sürülen hususlar, Sayın Kemal Önder' 
in daha önceki bir diğer soru önergesi vesilesiy
le tetkik ettirilmiş ve gerekli ibiİSgi 16 . 10 . 1972 
gün ve 621.72.302. 1/26377 sayılı yazımızla arz-
edilmişti : 
. 2 — Önergenin ikinci maddesinde yer alan 

«Mülkiye Müfettişlerinin Bakanlığı yanıltıcı 
raporla? verdikleri» ne dair konu ise, yeniden 
incelettirilmiştir. 

Yapılan inceleme sonunda; 
a) İzmir ve Buca Belediyeleri arasındaki iç-

mesuyu anlaşmazlığını incelemekle görevlendi
rilen Mülkiye Müfettişleri Orhan Pirler ve Mu-, 
sa Atik'in, işbu incelemeleri sırasında, D. S. İş-
lerince sondaj yapılan sahadaki arazi sahiple
rinden 3 ünün arazilerinin kuyu açılacak bölüm
lerini İzmir Belediyesine satmaya hazır olduk
larını bildirir dilekçe verdikleri; EiSHOT İdare
sinin kendileri ile satın alma işlemlerine giriş
tiği ve durumu sorduklarında mülkiye müfet
tişlerine de bu yolda bilgi verdiği; 

Bu durum karşısında mülkiye müfettişleri
nin raporlarında arazilerin ElSHOT İdaresince 

şatm alındığı şeklin'delki ibareye yer verdikle
r i ; 

,b) Müfettişlerin raporlarını 28 . 9 . 1972 
tarihinde düzenledikleri; ihtilaflı sıondaj arazi
lerinin ise 6 . 3 . 1973 tarihinde Buca Belediye
since satın alınıp tapuya tescil ettirildiği anla
şılmıştır. 

Bu durumda müfettişlerin aslında Buca Be
lediyesince satın alınmış olan yerleri İzmir Be
lediyesince satın alınmış gibi göstermelerinin 
sıöz konusu olmadığı ortaya çıktığından, müfet
tişler hakkında kanuni işlem yapılmasını ge
rektiren bir durumun bulunmadığı kanaatma 
varılmıştır. * 

3 — Öte yandan, Bakanlar Kurulu'nun «İz
mir - Buca, Ovasının Yeraltısuyu Sahasının Yer
altısuyu İşletme Salhası olarak kabul ve ilânı
na» ilişkin 27 . 11 . 1972 tarih ve 7/5482 sayılı 
kararında, 5,1 Milyon m3/yıl olarak tespit edi
len yeraltısuyu emniyet işletme rezervinden, 0,5 
Milyon m3/yılınm Buca Sosyal Sigortalar Ku
rumu Hastanesi ile Buca Hapishanesine, 3,1 
Milyon m3/yıl'ının İzmir Belediyesine ve 1,5 
Milyon m3/yırının da Buca Belediyesine tah
sisi öngörüldüğünden, anlaşmazlık bugün için 
ıher iki tarafı memnun edecelk olumlu bir so
nuca da bağlanmış bulunmamaktadır. 

Arz ederim. 
Mukadder Öztekin 

İçişleri Bakanı 

8. Uşak Milletvekili \Adil Turan'ın, aprem
den zarar gören Uşak W, ve İlçelerinde çalışan 
memurların 9 uylık maaş farklarına dair soru 
önergesi *ve Maliye Bakanı Sadık Tekin Müfiü-
oğlu'nun 'yazılı \cevahı (7/1613) 

Millet Meclisli Başkanlığına 

Aşıağidiaiki soru önergemin Başbakan tarafın
dım yazılı olarak cevailıaınıdınlımasıını aracılığını
za saygılarımla sunarım. 

Uşak Müetvıelkili 
Adil Turan 

Gediz ve çevresi deprem bölgesine giren il 
ve ilçe memurları 9 aylık maaş farklarını aldı
ğı halde, Uşak personeli henüz bu haktan fay-
dalandınlmamıştır. Daha doğrusu bâzı daire
lerde ödeme yapılmış, bâzılarında ise yapıl
mamıştır. 

— 619 — 
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Uşak İl ve İlçe muhasiplikleri ciddî karar
sızlıklar geçirmektedirler. Defterdarlık, 9 . 2 . 
1973 tarih ve 190 sayılı yazısı ile Maliye Bakan
lığından «Gediz ve çevresi» nin kapsamını sor
muş; Maliye Bakanlığı ise «İmar ve İskân Ba
kanlığı ile yaptığı temas sonucu» 1 . 3 . 1973 ta
rih ve 6479 sayılı cevabı ile UşakUa yalnız Ba-
naz'm listeyû alınabileceğini bildirmiştir. Böyle
ce aksaklıklar, haksızlıklar, karışıklıklar sürüp 
(gitmektedir.. 

Öğrendiğimize göre Manisa ili 9 aylık maaş 
farklarını ödemiştir. Uşak ise depremden dalha 
çok zarar -görmüş, farklı olarak önemli bir sel 
felâketine uğramıştır. Bu Jıaklı durumlar kar
şısında Uşak il ve ilçelerinde görevli kamu per
soneli, haklı olarak büyük bir kırgınlık içinde
dir. 

(Maliye, İmar ve İskân Bakanlıkları ile yap
tığım temastan sonra vardığım sonuç şu ol
muştur1 : 

Tabiî âfetlere uğrayan bölgelerde ödemenin 
şekil ve sınırı, Maliye Bakanlığı ile o yerdeki 
'muhasipliklerin kişisel anlayışına kalmıştır. Bu 
tutum ise tereddüt ve tedirginliklere yol aç
maktadır. Uşak, bunun acı bir tipik örneğidir. 

İllgili bakanlıklar ile konunun ivedilikle 
tekrar ele alınmasını, mutlaka olumlu sonuca 
(bağlanmasını, yapılmış ve yapılacak işlemle
rin neler olduğunun bildirilmesini rica ede
rim. 

T .C . 
Maliye Bakanlığı 17 • 7 • 1973 

Ankara 
ıBümko .- 111807 - 664/18287 

'Konu : Uşak Milletvekili Sayın 
Adil Turan'in yazılı soru önergesi 
Hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi - 5 . 5 . 1973 tarihli ve 7/1613 - 7794/ 

58443 sayılı yazıları. 
Uşak Milletvekili .Sayın Adil Turan tarafın 

dan Sayın Başbakan'a yöneltilen ve Başbakan 
adına tarafımdan cevaplandırılması tensip olu
nan, (ilgi) deki yazılarına ekli yazılı soru 
•önergesi ile ilgili cevabî mütalâamız aşağıda 
sunulmuştur. 

1) 6. 4. 1972 tarihli ve 7/4213 sayılı Karar-' 
name ile, Gediz ve çevresinde 28. 3. 1970 ta
rihinde vukua gelen depremden zarar gör
dükleri: maJhalli il idare kurullarınca tespit edi

lip karara bağlanan kamu personeline, 1 . 3 . 
1970 - 30 . 11 . 1970 devresine ait dokuz ay
lık maaş farklarının toptan ödenmesi karar
laştırılmıştır. 

2) Ancak uygulamada, Gediz depreminden 
zarar gören yerlerin tâyininde tereddütler ve 
yanlışlıklar yapıldığı müşahade edildiğinden, 
durumun İmar ve İskân Bakanlığından sorul
ması cihetine gidilmiş ve adıgeçen Bakanlık
tan alman ccvaıbî yazıda Gediz deprem, bölge
sine Manisa ilinin Demirci, Gördes ve Selendi 
ilçeleri ile Uşak ilinin Banaz ilçesinin dalhil ol
duğu bildirilmiştir. 

3) Bilâhare, uygulamada deprem ve benze
ri taibiî âfetlerden zarar görmüş olanların sa
yım ve teslbitinde de tereddüt ve yanlışlıklar 
yapıldığı müşahade edildiğinden, bu hususun 
da 30 . 5 . 1973 tearihli ve 7/6480 sayılı karar
name ile aydınlatılması cihetine gidilmiştir. 
Söz konusu kararnameye giöre ancak, « 1 . 3 . 
1970 tarihinden sonra yangın, su baskını ve yer 
sarsıntısı gibi âfetler yüzünden evi, ev eşya
ları oturulmayacak veya kullanılamıyacak de
relere zarara uğrayan, kendi veya aile fertle
rinden biri bu igilbi âfetler sebebiyle ölen, sa
kat kalan veya ağır ameliyat geçiren ve bu du
rumları ilgili Defterdarlığın teklifi üzerine ma
halli «İl İdare Kurulları»nca karara bağlanan 
kamu personelinin dokuz aylık maaş farkları 
toptan ödenebilmektedir. 

Uygulama halen bu esaslar dahilinde yürü
tülmektedir. 

Arz olunur. 
S. 'Tekim ıMüftüoğlu 

Maliye Bakanı 

9. — Uşak Milletvekili Âdi Turanhn, Uşak'a 
bir fabrka kurulup kurulmayacağına dair soru 
önergesi ve Başbakan Naim TahVnun yazılı ce
vabı (7/1617) 2 . 5 . 1973 

Millelt Mieclisi' Başkanlığına 
3 yıl önce verdiğim : 
1. İlkokul öğretmenlerine de e'k 'ders üc

reti ödenmesine dair Millî Eğitim Bakanından 
(6/96), 

2. Uşak'a 'bir fabrilka kurulup kurulmaya
cağına dair Başbakandan (6/113) 

3. İlk ve orta dereceli okullarda okutu
lan ders kitaplarına dair Millî Eğitim Baka
nından ı(6/114), 

— 620 — 
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Sorulan sözlü sorulara yazılı olarak cevap 
verilmesi için ıgereğimi saygıyle öneririm. 

-Uşak Milletvekili 
Âdil Turan 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Sayın Başbakan tarafın

dan sözlü olarak cevaplandırılmasını aracılığı
nıza saygıyle sunarım. 

20 . 1 . 1970 
Uşak Miletvekilıî 

Âdil Turan • 

1. Başbakan 'Sayın 'Süleyman Demirel 1968 
iSenato seçim propagandaları dolayısiyle Uşak'a 
ıgeldiklerinde, kendilerine «Uşak'a bir faibrika 
istiyoruz.» diyen vatandaşa cevaben «Bir de
ğil; iki hattâ üç fabrika kuracağız» demişleır-
d'i. Uşak ili bugüne kadar 'büyük bir zarurî ih
tiyaçları ile ilgili herhangi ıbir faaliyeti göre
memenin derin üzüntüsü içindedirler. 

Bu isıöız şaka fee şakanın re'smî ağızla, bil
hassa T. C. Hükümet Başibakanm ağzı ile bağ
daşıp bağdaşmayacağı; ciddî ise hangi fabri
kaların kurulacağının ve plâna alınıp alınma
dığının, 

2. 1969 milletvekilleri seçim propaganda 
nutuklarının birisinde Eşme ilçesinde Uşak mil
letvekili adayı 'Sayın Galip Çetin aynen : «iSa-
ym Başbakana Eşım'e için ne ıgibi vaitte bulu-
nuyonsunuz» diye sorduğumda - hayvan ısağ-
lıik memurları okulu açacağım dediler - ; hem
şehrilerime müjdelerim» demişlerdi. önemli bir 
ihtiyacı dile ıgetirenbu ımüjde, ıbütün Eşme'lile-
rin hafızalarında, izevkli bir haltına olarak ya
şamaktadır. 

Bu vaadin dıoğru olup olmadığı, doğru* ise 
adı ,geçen okulun naniği yıl yapılacağı; yalan 
ise bu tip propagarîdaları Hükümet Başkanı 
ıSaym Demirel'in taısviibedip 'etmediğinin, 

:Saym Başbakan tarafından sözlü olarak ce
vaplandırılmasını rica 'ederim. 

T. C. 
Başbakanlık 29 . 6 .1973 

Kanunlar' ve Kararlar 
'Tetkik Dairesi Başkanlığı 

.Sayı : .77-47/6409' 
Millet Meclilsi Başkanlığına 

İlgi : 15.5.1973 tarihli ve 7/1617-935/4331 
sayılı yazınız. 

25 . 7 . 1973 0 : 2 

UşaJk Milletvekili Âdil Turancın, Uşak'ta 
!bir faibrika kurulup kurulmayacağına dair ya
zılı soru önergesinin cevaibı ilişik olarak su
nulmuştur. 

Saygiyle arz ederim. 
Naüm Talû 
Başbakan 

Uşak Milletvekili Âdil Turan'm, Uşak'ta bir 
fabrika kurulup kurulmayacağına dair yazılı 

soru önergesinin cevabıdır 

Devlet Plânlama Teşkilâtından alınan bil
giye göre; 

1968 - 1971 yılları programlarında Şeker 
Fabrikası modernizasyonu, 1968 - 1969 yılları 

I programlarında küp şeker tesisi ve 1972 yılı 
programında ise. küspe kurutma tesisi yer al
mış ve ^gerçekleştirilmiştir. 1973 yılı proıgramın-

, da Uşak İlinde yer alan yatırım projelerinin 
' tümü ilse ekli listede verilmiştir. 

Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Plânı döne
minde il düzeyinde yapılacak yatırımlar ko
nusunda önçalışmalar tamamlanmış olmakla 
biriikte yeni yöresel ,gelişme potansiyellerinin 
tespit edilmesi ve verimli yatırım fırsatlarının 
ortaya çıkarılması bu çalışmaların yıllık prog
ramların hazırlanması sırasında o günün koşul
ları içerisinde yeniden değerlendirilmesini zo-

I runlu kılmaktadır. Özellikle madencilik ve iımâ-
| lât sanayii için söz Ikonusu olan hu duruını yöre-

sel önçalışma sonuçlarının nihaî kararlar ola-
| rak Ibenimsenm'esini ve il düzeyindeki yatırım 
1 fırsatlarının uzun dönemli 'bir perspektif içeri

sinde proıgramlandırılmasını imkânsızlaştırmak-
tadır. 

Uşak ili için yapılan önaraştırma sonucu 
ortaya çıkarılan yatırım fırsatları, ilde devaım 
etmekte olan kamu ve özel kesim yatırımları, 
yeni huluman yatırım fırsatları gö.zönüde bu
lundurularak 1974 yılı program çalışmaları sı
rasında değerlendirilecek ve kesinleşen proje
lerin yatırım programına alınmak suretiyle 
ıgerçdkieştirilmesine çalışılacaktır. 

Naim Talû 
Başjbakan 
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1973 yılı Uşak ili yatırımları 

Proje Adı 

TARIM 
Bamaz - Baihadır 
Merkez - Eskisaray 
Banaz Büyükkonak 
Sütihane, Süt Sağar Tesisleri 
(Elâzığ, Uşak, Turhal, Sarım
saklı, Eskişeihir, Ankara) 

Karakteristik 

160 Ha. Sulama 
200 Ha. Sulama 
2 000 Ha. Sulama 

Tesisler 

Başlama -

197(2 
1972 
1978 

1973 

Bitiş 

-73 
-73 
-77 

• 713 

Proje Toplamı 

821; 
750 

3 790 

1 600 

(000 TL.) 
11973 Tailısisi 

Devam Yeni 

- , 473 
— 400 
— 300 

— 1 600 

MADENCİLİK 

Kükürt Etüt ve Aramaları Proj. 
(İsparta - Keçiborlu, Manisa, 
Uşak, Kütaihya, Balıkesir, Aâ-
fon, Niğde, Kayseri) 

İMALÂT 

Buhar Kazanı 
Sivaslı 
Hazır giyim eşya projesi (Ço
rum, Erzincan, Kars, Kırşeıhir, 
Yozgat, Uşak) 

ULAŞTIRMA 

Kula ayrımı - Eşme 
Eşme - Ulubey 
Akşefhir Ayr. - Eşme 

TURİZM 
Selçuklar Müz. inş. 

EĞİTİM 

Merkez Ortaokulu 
5 sınıflı okul 
Pratik Kız Sanat Okulu 
Eşme P. S. O. Tevsii 
Teknik Lise öğr. Konutları 
İl Halk Kütüphanesi 
Stad ikmali 

SAĞLIK 

Halk Sağlığı Laıb. 

HİZMETLER 
Arazi Tapulaması 

Etüd proje 

31 Km. 
29 Km. 
5>3 Km. 

Yeni Müze İnş 

2,1 Derslik 
10 Derslik 
2150 öğrencilik 
50 öğrencilik 
8 Konut 
400 kişilik 
1 — 

ı —. 

695 Km.2 

Banas Hük. Kon. 

1(973 - 73 

Tamamlama 1973 - 73 
Soğuk Hava Deposu 1(971 - 73 

1973 - 73 

1967 - 74 
1966,-78 
1964-76 

1973 - 74 

1971 - 74 
1973 - 73 
1973 - 74 
Ü97I2-73 
1973 - 78 
1973 - 74 
11973-73 

1(9(73 - 74 

197J2 - 78 
1971 - 73 

2 500 — 

1 000 -. 
1 IÛOO 200 

3 100 — 

2 700 
4 100 
7 034 

6001 

2 015 
'750 
750 
900 

1 500 
800 

016 

3 780 
1 350 

2 500 

1 000 

3 100 

«00 
lı 000 

'200 

1 000 

150 

750 
250 
900 
400 
500 
800 

300 

1300 
iGOO 
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10. —- Uşak Milletvekili Âdil Turan'm, Tür
kiye'de yoksulluk ve kimsesizlik nedeniyle oku
mayan öğrencilere dair soru önergesi ve 
Millî Eğitim Bakanı Orhan Dengiz'in, yazılı 
cevabı. (7/1620) 

15 . 5 . 1973 

Miilet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki BOYU. önergemin, Başbakan tara

fından yazılı olarak cevaplandırılmtasıım saygı 
•ile öneririm. 

Uşak Milletvekilli 
Âdil Turam 

Halen ikamlisyonüıarda görüşülmüş veya gö-
.rüşülımelkte olan. Üniversiteler kanunu tasarı» 
ile Milî Eğitim Temel kanunu tasarısı, yük
sek öğreıniimi paraftı hale getirmiş buiunımajk-
tadır. Paralı eğitim, eğitimde fırsat eşfiıt-
Mğinii tamamen yolk 'edecek, pırıl pırıl zekâlar 
(mevcut koşullar 'ailtundıaı sönüp gidecektir, 
Esasen sağlıjk ve eğfttfiım, Devletin teminatı 
altına gÜnmiesi gereken en 'büyük, eo önemli 
iki müessesedir. Hole Devlet, ydksuıl ve kim
sesiz öğrencilerin tümünü okutmakla yüjkümilü 
olmalıdır. Bu yükümlüL'ük hem gerekli, hem 
de ımümlkündür. Bu amaç ve iiniançla «Yoksul 
ve 'kimsesiz tüm öğrencililerin Devlet tanafam-
dan okutulmasınla dıali'r 'kanun teklfi» hazır
lamaktayım. Bununu iğin şu sonulların bilinme
sinde zorunlulk vardır. Mümkün olduğu |kadar 
çabuk ve sihhatilii cevaplandırılması en büyük 
dileğimdir. 

1. Türkiye'de yoksulluk ve kimısesizlk me-
deniylie okuyamayan kaç öğrendi vardır?' 

a) Ortaokulda : 
t>) Lisede : 
c) Yüksek o|kullda : 
2. Balkıma muhtaç ve kimsesiz çorak sa

yısı ne kadardır? Bunum kaç tanesi! : 
a) Yetüştlirmie yurtlanındadırf 
fb) Başka ımü'esseselierdedir ? 
c) Açıkta veya sıra bıelklemiektedir? 
3. Devlet tarafından parasız yatılı oku

tulan öğrenci sayısı ne kadarıdır? 
•a) Orta ve deaıga okulllarda : 
ib) Lise ve dengi olkulllarda : 
c) Yüksek okullarda : 
4. Halen parasız yatıılı öğretim kuramla

rıma, 1972 - 1973 ders yıtti içlin hangi ımialî 
kaynaklardan, ne miktar yardım sağlaınımıştır ? 

T. C. 
Milî Eğitim Bakanlığı 14 . 7 . 1973 
Bakanlık Müşavirliği 

Sayı. : 362 
7/1629 - 7864 

Millielt Mecl'lsli B&şfcaınlığına 
Uşak Milletvekilli Â d i Turan'ın, Türkiye'de 

yolksülluk ve kimsesizdik sebebiyle okuyamaı-
yan öğrenlcülene dair yazılı soru Ömergesi ile 
ilgili cevabımız imlikte isunulımuştur. 

Billgileiriniz'e arz edenimi. 
Orhan Dengiz 

Millî Eğititn Bıakıanı 

Uşak Milletvekili Âdil Turan'm, Türkiye'de 
yoksulluk ve kimsesizlik sebebiyle 'okuyamayan 
öğrencilere dair yazılı soru önergesi ile ilgili 

cevabımız 

1. Bu hususta istatistik bilgi 'mevcut de
ğildir. 

2. Bakıma muhtaç ve kimısesiz çocuk sa
yısı : 

,a) Yetiştirme yurtlarında 13 095 
b) Başka müesseselerde — 
c) Açıkta ve sıra beklemekte (yetiş

tirme yurtlarında) 13 722 

Yetiştirme yurtlarımda kayıtlı ve sıra bek
leyenlere ait bilgiler, 1 Ekim 1972 tarihine 
aittir. 

3. Devlet tarafından parasız yatılı okutu
lan Öğrenci : 

a) Orta ve dengi okullarda 14 679 
b) Lise ve dengi okullarda 41 927 
c) Yüksek okullarda 9 724 

Yukarıdaki rakamlara, yarım burslu ve 
paralı yatılı öğrenci sayıları dahil edilmemiş-
t'ir. 

4. 1973 malî yılı Bakanlığımız bütçesinde 
parasız yatılı öğretim kurumları için yer alan 
ödenekler aşağıda gösterilmiştir. 

TL. 

a) ilköğretimi : 
Yatılı bölge okulları 
'Sağır - dilsiz ve körler 
Yetiştirme yurt lan 

Toplam (1) 

138 497 267 
19 592 296 
59 605 219 

217 694 782 

023 — 
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TL. 

b) Ortaöğretim : 
Parasız yatılı öğrenciler pansi

yon (giderleri (Genel ortaokul ve 
liseler) 43 250 000 

Orta dereceli erkek teknik öğre
tim okulları burs .giderleri. 12 781 000 

Orta dereceli erkek 'teknik öğre
tim okulları yatılı 1 117 2&0 

Orta dereceli kız teknik öğretim 
^okulları burs gidenleri 1 050 000 

Orta dereceli kız teknik öğretim 
okulları yatılı Öğrenci (giderleri 4 150 000 

Orta dereceli ticaret öğretim okul
ları burs giderleri 300 000 

Orta dereceli ticaret öğretim okul
ları yatılı öğrenci ıgiderleri 687 900 

İmam - Hatip okulları yatılı öğ
renci giderleri 10 383 700 

İlköğretim .okulları yatılı öğrenci 
giderleri 332 312 921 

Toplam (2) 415 032 781 

c) Yüksek öğretim : 
Eğitimi enstitüleri yatılı öğrenci 

giderleri ([Burslu öğrenciler dahil) 
74x968 472 

Yüksek öğretmen okulu yatılı 
öğrenci /giderleri '(Burslu öğrenciler 
dahil) 20 413 356 

Yüksek. İslâm Enstitüsü yatılı öğ
renci giderleri (Burs dahil) 1 213 3000 

Meslekî ve Teknik Yüksek öğ
retmen okulları bursları 4 386 400 

Meslekî ve Teknik Yüksek öğ- . 
retmen okulları yatılı öğrenci -gi
derleri 1 191 802 

D. M. M. Akademileri bursları 545 000 
Tatbikî Güzel Sanatlar Yüksek 

Okulu .bursları 25 800 

Toplam (3) 102 771 130 

Genel toplam , (1) - (2) - (3) 735 498 693 
Gündüzlü öğrencilerin çoğunlukta 'bulun

duğu okullarda yatılı öğrenci giderleri olarak 
«'Giyim - kuşamı» ve «Yiyecek: alıım ve giderle
ri» alınmıştır. Orhan Dengiz 

Millî Eğitim Bakanı 

11. — Ankara Milletvekili Yusuf Ziya Yağ-
cı'nm, Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından tüc
car ve fabrika sahiplerine buğday satı§ı yapı
lıp yapılmadığına dair soru önergesi ve Tica
ret Bakanı Ahmet Türkel'in yazılı cevabı 
(7/1635) 

Millet M'eıclisıi Başkanlığıma 

Aşağıdaki sorumun Sayın TlJcaret Bakanı 
tarafımdan yazılı olarak cevaplandırıılmasıoa 
aracılığımızı dilerim. 

Saygılarımla. 16 . 5 . 1973 
Ankara Milletvekili 

Yusuf Ziya Yağcı 

Bakanlar Kurulur.un zamlı hubuhat allım 
ve satım füyatflarınıa dair kanarı 16 Mayıs 
1973 tarihli; hasında açıiklammışıtır. Oiftçtimıi-
zlınv buğday ve dliğer tlah.ifll.lan nıal ederken 
satımalımıa'k durumunda kaldığı girdilerin pa
halılığı [karşısında 'bu üi'ya'tlariın çiftçiımllzi 
memnun etimielsiınin mümkün olmadığı (kanısın
dayım. 

1. Toprak Mahsulleri Ofüsfiin'ın, hasat mev-
sıimiınde değişen şartlan ve hayat pahalılığı 
karşısında ilâm e-d'ilen fiyatların üstünde ç'i'ft-
çimizin mahsulünü alıp alamıayacağı, 

2. Bugünkü gazetelerde lilân edilen Ba
lkanlar Kurulu kanarımın aİFümasından ve ilâ
nından evvel Toprak Mahasuleıii, Ofisi tara
fından tüccar veı fahn'ka sahiplerime buğday 
satışı yapılıp yapılmadığının yapılmışsa : 

a ) Ne mıiktar buğday .satışı yapılmıştır? 

h); ıSatuş fiyatları kaç kuruş olanak tes
pit ecljllerek satılmıştır ?. 

c) İlân edilen fiyatların altında fiyatla 
tüccara fabrilka sahihime satış yapılmışsa bu 
husus Ofisin ve dolayısıyle Devleltün zararına 
olmamış mıdır ? 

624 — 
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T. C... 
Ticaret B a t a l ı ğ ı 29 . 6 . 1973 

Teşkilâtlandırma Genel 
Müdürlüğü 

Dosya No. : XII. 08. 
F/89 ~-15/16346 

Millet Meclisi Başkanlığna 
İlgli : 26 . 5 . 1973 tarih ve 7/1635 - 7890 

-59145 sayılı yazıınlız. 
Ankara MillletveMla Yusuf Ziya Yağcı'nm 

Toprak MalhsulMerü Ofisi tarafından tüccar ve 
ftıibiiikıa sahiplerine buğday satışı yapılıp ya
pılmadığına dair yazıilı soru önergesi iıncelen
miştir. 

1973 - 1974 dönemlinde Topnak Mahsulîlerli 
Ofisime e allıım Ve satışı yapılacak hububata 
uygulanacak alım satış füyatHam 22 . 5 . 1973 
•tan'i'h ve 14542 sayılı Reisimi Gazelfcede yayıım-
lanıan 17 . 5 . 1973 tarûlı ve 7/6397 sayılı 
Kana-nmam'e dille tespit edilmiştir. Uygulama cak 
allım ve satış fiyaıtüarı âzaımi seviyeyi teşkili 
etmıeiMe beraber piyaısıadıa fiyatlar bu sınırın 

/üzeriinde de teşeklkül edebilir ve bâzı santiarla 
esasen etmektedir. 

Oiiısçıe hububat satışiları, genell'likilıe ilikli şe
kilde yapılmaktadır. 

ıa) VaMi/klerfin talefoli hallinde şehir, ka
saba ve köyllerde oturan halikın e[kımeklik 
hububat ihtiyaejları için nüfusa göne ayda 
vasati 10 kilo hesabli'yle satış mierjkezllıerin-
deın Veya alımlarla stoku nıüsalit hale gelen 
iişyerlerindem, stok durumumun ımüsaad&lsii nis
petinde, peigiin bedelle yapılmakta olan satış
lardır. 

b) İç piyasada istikrarı sağlatmak amacı 
iilıej Kararname ile tespit edilen başsatıs fiyat-
latını taiban fiyat sayarak borsa ve piyasa 
şart ve teaımüiılerline göre yapılan serlbest hu
bubat sıa/tışüıarıdır. 

Ofis ve teşkilâtında yapılan serbest satış
lar esas iMbariiyle : 

Piyasada ısatışlarm kısıtlandığı hususunda 
bir kuşku ve tereddüt yaratılmaması üçün ser-
ibest satışlara deviam edildiğindin ilgililere du
yurulması ; 

Serbest satışların, .spekülatif hareketlere 
sebebiyet vermeyecek ve stok temayülünü is
tihdaf etmeyecek gerçek ihtiyaç sahiplerine 
yapılması; 

Stokların lüzumsuz satışlarla eritilmemesi-
ne itina gösterilmesi; 

Genel olarak halkın ekmeklik ihtiyacımın 
karşılanmasını hedef tutan tahsis satışlarına 
ağırlık verilerek, tahsislerin satış işleri izah-
namesinde kayıtlı esaslar dâhilinde yapıl
masına gayret gösterilmesi; 

Halk ekmeklik tanzim satışları dışında 
yukarda belirtilen kriterler gözönünde tutu
larak bölgelerce serbest satışlara devam olun
ması ve piyasa fiyatlarının artmasını tahrik 
'etmeyecek bir tutum içinde 'bulunulması; 

Yemlik hulbulbat satışlarına da, aynı esas
lar dairesinde, yem fa/brikaları ile hakikî ihti
yaç sahibi besicilere, stokların müsaadesi n'is-
b etin de devam olunmasıı; 

'Gerekçeleri ile yapılmış ve bu suretle ser
best satışların gerçek ihtiyaç sahipleııine ya
pılmasına, spekülâsyon mevzuu haline getiril
memesi ve stok temayülü yaratılmasına çalı
şılmıştır. 

Bu yıl kış aylarında hava şartlarımın hubu
bat ününü için olumsuz bir şekilde seyretme
si üzerine, artan talepler sebebiyle, piyasada 
hulbulbat fiyatları auormal bir şekilde yüksel
me temayülü gösterdiğinden piyasayı tanzim 
iöakımından seıfoest satışlar bilhassa önem 
kazanmış ve bu maksat için bölgelere verilen 
seribest satış yetkileri ihtiyacı kapsayacak şe
kilde artırılmıştır. Nitekim; 

Ocak 1973 ayrında 9'2 163 
Şubat » » )102 643 
Mart '» » 37 270 
Nisan » » 66 306 
İMalyıs :» » 60 980 

357 362 
+ 

ton olmak üzere toplam 357 362 ton buğday 
senbeslt olarak satmımıştır. 

Yeni kampanya alım ve satış fiyatlarının 
ilân edildiği 15 Mayıs 1973 tarihinden itiba
ren serbest satışlarda yeni baş satış fiyatları 
bâz alınmış, eski fiyatlarla satış yapıılmamrş; 
halk ekmeklik eski satış fiyatlarına ise ka
nun ve kararname hükümleri icabı olarak 
1 Haziran 1973 tarihline kadar devam edilmiş
tir. 
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•İlân edilen fiyatların altında fiyatlarla hiç
bir suretle serbest satış yapılmamıştır. Bu ba
kımdan ofisin dolayıısiyle Devletin zararı ba
his konusu değildir. 

Bilgilerinize arz olunur. 
Ahmet 'Türkel 

TicareJt Bakanı 

12. — Benizli Milletvekili M. Emin Durul' 
un, Kara Kuvvetleri Muhabere Dairesi Başkan
lığında görevli bir bayan 'memura dair soru 
önergesi ve Millî 'Savunma Bakanı llhaımi San-
car'ın yazılı cevabı (7/1636) 

17 . 5 . 1973 

Büyük Millet MJecl'isi Yüce Başkanlığıma 

İlişik, yazılı sorumun Millî Savunma Ba
kanlığınca yazılı olarak cevaplandırılması 
için gereğine müsaadeerinizi derin saygılarım
la rica ederim. 

Denizli Milletvekili 
M. Emin Durul 

İlişiği : 
Millî Savunmıa Bakanlığı, Kara Kuvvetleri 

Muhabere Dairesi Başkanlığında görevli, Ba
yan Sivil Memur Hikmet Güney'in; 

1. Öğrenim durumu 
2. 1971, 1972, 1973 yıllarında göreve de

vam süresi nedir? Üç yılda ne kadar müddet 
hastanede yatmış, ne kaıdar hava değişimi ve 
istirahat almıştır1? Kaç defa viziteye çıkmış
tır? 

3. Şahsî hizmetleri için, kışla komutanlı
ğınca kendisine, araç ve gereçler verilmiş mi
dir? 

4. Mazeretsiz ve izinsiz göreve gelmediği 
günler var mıdır? 

jSaygılarıımla yazılı olarak cevaplandırılma
sını rica ederim. 

T. C. 
Millî Savunma Bakanlığı 7 . 7 . 1973 

Ankara 
Kanun : 531/1-73 

K'onu : Yazılı soru önergesi 
Millet Mıe'clisi Başkanlığıma 

İlgi : 26 . 5 . 1973 gün ve Kanunlar Müdür
lüğü 7/1636-7894/5'9-204 sajyıiı yazınız. 

Denizli Milletvekili M. Eımin Durul'un, Ka
ra Kuvvetleri Muhabere Daire Başkanlığında 

görevli sivil memur Hikmet G-üney'e dair Mil
lî Savunıma Bakanına tevcih ettiği yazılı so
ru önergesine ilişkin cevap aşağıya çıkarıl
mıştır. 

iSiivil memur Hikmet Güney (K-1474)'!in; 
1. Öğrenim durumu, ortaokul 2 nci sınıf -

tan terklfcir. 
2. 1971, 1972, 19713 yıllarında 29 defa vizi 

tcye çıkmış, 36 gün hastanede yatmış ve 106 
gün istirahat almıştır. 

3. Kişisel ihtiyaçları için, özel surette 
askerî araç tahsis edilmemiştir. 

4. Mazeretsiz ve izinsiz olarak göreve gel
mediği günler mevcut değildir. 

Arz ederim. 
İlhama 'S/amcar 

Millî /Savunma Bakanı) 

13. — Yozgat Milletvekili Abdullah Baş-
türk'ün, Karabük Demir - Çelik İşletmelerince 
işe alman eski mahkûm ve sakat işçi sayısına 
dair soru önergesi ve Sanayi ve Teknoloji Ba
kam Nuri Bayar ile Çalışma Bakanı Ali Naili 
Erdem'in yazılı cevapları (7/1637) 

18 . 5 . 1973 
jVIillet Meclisi Başkanlığına 

İlişikteki soru önergemin Sayın Çalışma 
ve Sanayi bakanlarınca yazılı olarak cevaplan
dırılmasınla delâletlerinizi rica ederim. 

Yozgat Milletvekili 
Abdullah Bıaştürk 

Yürürlükte bulunan 1317 sayılı İş Kanu
nunun 2:5 neti maddesi ve bunlara dayanılarak 
çıkarılan istihdam tüzük ve yöneltmelikleri 
gereğince, öncelikle kamu ve iktisadî Devlet 
kuruluşları her 100 işçiye karşılık 2 sakat iş
çi ve 2 eiski mahkûmu istihdam etmek zamlı
dadır. 

Zaman zaman bu hususun uygulanmasVyle 
ilgili Hükümet kararları ve Bakanlık genel
geleri yayımlanmıştır. Buna rağmen, bâzı ka
mu kuruluşlarıyle İktisadî Devlet Teşebbüsle
rinin bu önemli soısyal ve ekonomik politika 
uygulamasına riayet etmemektedir. 

Bu cümleden olarak: 
Zonguldak İş ve İşçi Bulma Kurumuna iş 

talebinde bulunan sakat ve eski mahkûmlar
dan sırası gelenleri Karabük Demir - Çelik 
İşletmelerine göndermiştir. 

— 626 — 
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Ayrıca 1972 yılı Ağustos ayında da 83 sa
kat işçi ve 23 eski mahkûmun talebi aynı iş
lenmeye bildirilmiştir ve biç/biri işe alınmamış -
tır. 

Yasa çerçevesinde aşağıdaki sorularımın 
cevaplandırıimasıını rica ederim. 

1. Şimdiye kadar, Karabük Demir - Çelik 
İşletmelerince kaç eski ma'bkûm ve kaç sakat 
işçi işe alınmıştır ?.' 

2. İş ve İşçi Bulma Kurumunca adı ge
çen işletmeye isimleri bildirilen kimselerdin 
kendi durumlarryle ilgili olarak temas etmek 
üzere başvuranların piolıis marifetiyle işletme
den 'kovuldukları doğru mudur? 

3. Adı geçen kanun gereğince, 1971, 1972, 
ve 1973 yıllarında kamu ve özel teşebbüse aiit 
işyerlerinde istihdam edilen eski mahkûm ve 
sakat işçi var mıdır? 

T. O. 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 7 . 8 . 1973 

Hukuk (Müşavirliği 
Sayı : 3/624 
Elki : 2. 

Millet Meclisi Başkanliığına. 
İlgi : 26 . 5 . 1973 gün ve G-enel Sekreterlik, 

Kanunlar Müdürlüğü 7/1637-7898/591239 sayı
lı yazınız. 

Yozgat Milletvekili Abdullah Baştürk'ün 
ilgideki yazınız ekinde gönderilen yazılı so
ru önergesine ilişkin cevabımız ilişikte sunul
muştur. 

(Bilgilerinize arz ederim. 
!Nuri Bayar 

İSanayi ve Teknoloji Bakanı 

YozıgaJt Milletvekili Abdullah Baştürk'ün 
«Karabük Demir - Çelik İşletmelerince işe alı
nan eski mahkûm ve sakat işçi sayısına dair» 
yazılı soru önergesi ile ilgili not: 

İş Kanununun 25 nci maddesi uyarınca yü
rürlüğe konan «Sakatların ve eski bükümlüle
rin •çalıştırılması hakıkında Yönetmelik» in 
getirdiği hükümlerin tamamen ve yönetıme-
l'ikte belirtilen esaslar içinde uygulanamadı
ğı bir gerçektir. 

a) Yönetmeliğin 2,1 . 2 . 1972'de, İktisadî 
Devlet Teşekküllerinin 1972 bütçe yıllarının 
başlamasından sonra, yürürlüğe •girmesi; 
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b) Geçici 1 nci maddesi hükmünün uy
gulanmasında hastaneler arasında uyuşmaz
lık çıkması nedeni ile işyerinde çalışan sakat
ların itki aylık süre içinde sakatlıklarının tes
pit edilememesi, 

ıc) Ağır ve tehlikeli işlerde sakat işçile
rin çalışltırclamaya.cağı kanun ve yönetmelik 
ile hükme bağlandığı halde; çalıştırılacak sa-
'kat işçi sayısının tespitinde ağır ve tehlikeli 
işlerde çalışan işçi sayısının ölçü alınması, ağır 
ve tehlikeli işyerlerindeki büro işlerinin he
men hemen tamamına yakımın sakatlar eliyle 
yürütülmesi ve bu suretle işyerinin çalışa
maz duruma girmesine yol açılması, herhangi 
bir iş kazası halinde hukukî ve cezaî sorumlu
luktan kurtulmaya imkân bırakılmaması, 

d) Yönetmeliğin 14 neü maddesi gereğin
ce işyerindeki işe uygun sakat veye eski hü
kümlülerin gönderilmesi gerekirken, iş ile hilç 
ilgisi olmayan velya işyerinin niteliği itibariy
le istihdamı imkânsız olan sakat ve eski hü
kümlülerin gönderilmesi; 

Gibi nedenler yönetmeliğin uygulanmasını 
aksatmıştır. 

[Bakanlığımız bu aksaklıkları tespit etmiş, 
Karabük Demir - Çelik İşletmeleri dâhil ilgili 
teşekküllere 1972 Ağustos ayında, 1973 yılı 
için işçi sayısına göre istihdamı gereken sa
kat ve .eski hükümlülerin çalıştırılaibileceık-
leri işleri ve gerekli 'kadrolarına bütçelerinde 
igözönüne almaları talimatını vermiş, diğer 
yandan Çalışma Bakanlığına Yönetmeliğin de
ğiştirilmesi için görüşünü bildirmiştir. 

Yönetmeliğin kısmen işleyemez durumda 
•olması kusuru halen giderilememiştir. Buna 
rağmen Karabük Demir - Çel'ik İşletmelerinde 
azamî imkânlar kullanılarak istihdam, yoluna 
gidilmiştir. 

1. Soru önergesinde 83 sakat ve 23 eski 
'hükümlünün işyerine gönderilmesine rağmen 
hiçbirinin alınmadığı iddiası doğrudur. Yu-
'karda arz edilen nedenlerle bunların istiihda-
mıı yoluna gidilememişltir. Sıraya alınmış olan bu 
kişiler için boşalmalar oldukça işe alma yo
luna gidilecektir. Anca'k yönetmelik hükûm-
leıine göre sakatlık ve eski hükümlülükleri 
tespit ettirilmiş 59 sakat ve 3'9 eski hükümlü 
halen işletmelerde çaılışma'ktadır. 
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2. Önergede "belirtilen;, sakat ve eski hü
kümlülerin polis aracılı/ğıyle 'işyerinden 'ko
vuldukları hususunun gerçekle bâr ilgisi bulun-
mamaktadi'r. 

T. C. 
Çalışma Bakanlığı 

İşçi Sağlığı Genel Müdürlüğü 
ıSayı : 9 . 3 . 21/1 -111 8869 

Millet Meclisi Başkanlığına 
ilgi : 26 . 5 . 1973 tarih ve Kanunlar Mü

dürlüğü 7/1637 - 7898/59239 sayılı yazınız. 
Yozgat Milletvekili Abdullah Baştünk'ün, 

Karabük Demir - Çelik İşletmelerince işe alı
nan eski mahkûm ve sakat işçi sayısına ilişkin, 
soru önergesi üzerine, İş ve İşçi Bulma Kuru
mu Genel Müdürlüğünden alman 12 Temmuz 
1973 tarih, Pis. 1 - 1 - 7/2 - 31840 sayılı yazı ve 
eki listelerin ikişer örneği ilişikte sunulmuş
tur. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Ali Naili Erdemi 
Çalışma Bakanı 

İş ve İşçi Bulma Kurumu 
Genel Müdürlüğü 

Şube Sayı 

Pis. 1 - 1 - 7 / 2 31840 
Konu : Sakat ve eski hükümlüler 
Hk. 

12. 7. 1973 
Çalışma Bakanlığına 

İlgi: İşçi Sağlığı Genel Müdürlüğünün 21. 6. 
1973 .günlü ve 9.3.21/1 - 6986 sayılı yazıları 

IBilindiği üzere 1475 sayılı İş Kanununun 
25 nci maddesi hükmü uyarınca hazırlanan 
«Sakatların ve Eski Hükümlülerin Çalıştırıl
maları Hakkında Yönetmelik» 21 Ocak 1972 
günlü ve 14079 ıSayılı Resmî Gazete'de yayın
lanmış, yayımı tarihinden 30 gün sonra yürür
lüğe girmiş bulunmaktadır. 

Yönetmeliğin yürürlüğe girmesi ile Ünite
lerimize başvuran sakatlar, sağlık Kurulu Ra
poru, eski hükümlüler Savcılık Belgelerini al
maları için ilgili yerlere gönderilmiş, bunlardan 
Yönetmelik kapsamına girdikleri saptananla
rın kayıtları yapılarak sıraya alınmışlardır. 

Diğer taraftan, her ünite kendi hizmet ala
nı içerisindeki işyerlerini ziyaret ederek işve-
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renlere Yönetmelik uygulaması hakkında ge
rekli açıklamalarda bulunmuş ve sakatlara uy-
ıgun işlerin tasniflerinin de yapılması istenil
miş, aynı zamanda Yönetmelik gereğince o iş
yerinde çalıştırılması zorunlu sakat ve eski hü
kümlü miktarı saptanmıştır. 

Zonguldak Şuibemizce, aynı işleme tâbi tutu
lan Karabük Demir - Çelik İşletmeleri Genel 
'Müdürlüğü işyerinde 106 sakat ve 106 eski hü
kümlü çalıştırılması saptanmıştır. 

İşyerine Ağustoıs/1972 ayı sonuna kadar 67 
sakat ve 17 eski hükümlü gönderiLmiş, hiçbiri 
işe alınmamıştır. 

Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten 
Haziran/1973 sonuna kadar 115 sakat ve 48 es
ki hükümlü (niteliklerini bildirir liste eklidir) 
•sözkonusu işyerine gönderilmiş yine işe kabul 
edilen olmamıştır. 

i«ıSakatlatrm ve Eski Hükümlülerin Çalıştı
rılmaları hakkında Yönetmeliğin yürürlüğe 
girmesinden önceki dönemde ünitelerimize mü
racaatta bulunan sakat ve eski hükümlüye, 
durumuna uygun iş aranmakta ve bir iş olanağı
ma kavuşturulması için gerekli çaba sarf edil
mekte idi. Bu cümleden olarak 1971 yılı sonu
na kadar ünitelerimizde kamu ve özel işyerle
rinde 3011 sakat ve 156 eski hükümlüye iş te
min edilmiştir. 

Yönetmelik hükümlerinin 1972 yılında uy
gulamaya başlandığı tarihden yıl sonuna kadar 
2763 sakat, 1116 eski hükümlü, 1973 yılı 5 ay
lık dönem içerisinde de 1420 sakat, 507 eski hü-
ikümİTİ kamu ve özel kuruluşlarda işe yerleşti
rilmişlerdir. 

Genel Müdürlüğümüze ve Zonguldak Şube
mize sakat ve eski hükümlülerin sözkonusu iş
yerince işe kabul edilmedikleri hususunda mü
racaat olmuş ise de, bunların işyerince polis 
marifetiyle kovuldukları yolunda şikâyeti 
mulhtevi herhangi bir iş'ar vâki olmamıştır. 

lSö;z konusu işyeri yetkilileri ve Zonguldak 
Şubemiz Müdürünün de iştirakiyle yapılan top
lantıda, şimdiye kadar işyerlerine gönderilen 
sakat ve eski hükümlülerin işyerince mülakata 
tâibi tutularak işe alınacakları öğrenilmiş olup 

, durum Zonguldak Şubemizce izlenecektir. 
Keyfiyeti bilgilerine arz ederiz. 

Ali Tabanlı Nahit Taner 
Genel Müdür Yar. Plasman Müdürü 



T. Demir ve Çelik işletmeleri Grenel Müdürlüğüne gönderilen sakat işçiler 

Sırat 
No. 

1 
2. 
8 
4 
5 
*6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 

14 
15 
1)6 
17, 
18 
19 

20 
21 
22! 

23 
24 
25 . 

Adı ve Soyadı 

Hilmi özay 
Rıfat ören 
Mustafa Taşçı 
Kemal Bilgin 
Satılmış Ayarf 
İmdat Tezcan 
Mehmet Ünal 
Ali Ulusoy 
Osman Ağan 
Hilmi öztürk 
Ahmet Tekin 
Cemalettin Kahraman 
Mustafa Çakman 

Muzaffer Orhanı 
Metin Yılmak 
Nuri Ovaz 
Mustafa Demirtaç 
Ömer öeylan 
Mahir Gelen 

Mükerrem Karaioğlu 
Ömer Akyel 
Hasan özen 

Mustafa Demir 
Osman Çetinkaya 
Osman Yılmaz 

Baba Adı 

Mehmet Ali 
Hasan 
İsmail 
Hasan 
İsmail 
Rıza 
Hüseyin 
Kâzım 
Hasan 
Ömer 
Mehmet 
Mehmet 
Mehmet 

Mehmet 
Halil 
Hakkı 
Hulisi 
Kâzım 
Mehmet 

Durmuş 
Yakup 
'Süleyman 

Hayrullah 
Mehmet Ali 
Ahmet 

Sakatlık 
Grubu 

V 
I 

V 
V 
I " 

V 
I 

I I 
V 

VIII 
IV 
V 
I 

V 
V 
V 

IV 
IV 
I I I 

I 
I 

V 

iv 
I 

V 

Sakatlık 
Derecesi 

—> 
'% 60,5 
:% 54,5 
•% '612 
'% '50 
\% 54,5 
% 50,5 
% eo 
% '51 
% 54,5 
'% 80 
'% 61 
'% 51 
% m 

% m 
% 60 
% 50,5 
% 71 
•% 51 
'% 51 

•% 54,5 
'% 55 
% '55 

1% '60 
% 54,5 
>% 58 

Gönderildiği 
Tarih 

31 . 7 . 1972 
» 
> 
» 

2 . 8 . 1972 
* 

4 . 8 . 1972 
» 
» 
» 
» 

5 . (8 . 11972 
» 

» 
7 . 8 . 1972 

>• 
* 
» 
» 

» 
» 
» 

> 
> 
> 

Adre 

Bahattingazi Cad. 
Fırıncı Hasan eliy 
Cebeciler köyü Ye 
Karaağaç Yeşiltep 
Tır köyü fırıncı 
D. D. Yolları Küm 
'Soğuksu Mah. Fı 
Barb>oros Cad. N 
Soğuksu Mah. Ca 
Kayabaşı Fevziça 
Cevizlidere No. 10 
Ankara Cad. Bak 
Karalbük Emniyet 
le Karalbük 
Kayabaşı Fevziça 
Çerçiler köyü Nu 
Çengeller köyü Ye 
Hulisi Demirtaş e 
özel Matbaa Kâz 
Kayabaşı Bakkat 
Karabük 
Hisar Köyü Karab 
Millî Birlik Cad. N 
Yeni Mah. Pembe 
Karabük 
Okul Dere sokak N 
Kayabaşı Mah. G 
Kayabaşı Mah. B 
Karabük 



Sıra 
No. 

26 
m 
28 

29 

30 

Sİ 
32 
m 
m 

35 

m 
sı 
m 

39 

40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 

Adı ve Soyadı 

Mahmut Aksoy 
Durmuş Kayış 

Hasan Yalçın 

İsmail Erikci 

Sait Körpe 

Halil Aksöz 
Zekeriya Ertuğrûl 
Muhammet Bakır 

Hasan Aslanfcürk 

Hilmi Çayh 

Mehmet Ulutağ 
Ali Bulut 

Rıfkı öztürb 

iSüieyman Ural 

Recep Akça» 
Musa Kaskatı 
Mustafa Karapınar 
Selahattin Eren 
Hüseyin Akgün 
Halil Kırık 
Hüseyin Durmuş 
Zühtü Ural 

Baba Adı 

Mustafa 
Saıbri 

Hakkı 

İsmail 

Osman 

Hasan 
Mehmet 
Tahir 

İsmail 

Mustafa 

İbrahim 
Mustafa 

Meihmet 

Süleyman 

Ali 
Murat 
Niyazi 
Mehmet 
Hüseyin 
Ali Osman 
Mahsuk 
Hüseyin 

Sakatlık 
Grubu 

V 
I 

V 

V 

V 

a 
V 
V 

V 

V 

I 
V 

V 

V 

V 
V 

IV 
V 
V 
V 
V 
V 

Sakatlık Gönderildiği 
Derecesi Tarih Adr 

% 50,5 
% 64 

% m 

% '62 

% m 

% 150 
fâ 50,5 
<fd 50,5 

•ys 50 

% 75 

ı% 91 
% 36 

!% 102 

% 85 

% 50,5 
^ 50 
% 55 
% 55 
% '53 
<?6 6 2 
•% '62 
•% 54,5 

8 . 

8 . 

9 . 

10 . 

11 . 

14 . 

16 . 
18 . 
21 . 

» 
> 

» 

» 

* 

8 . 
* 
» 

8 . 

8 . 

8 , 
» 

8 . 

8 . 

» 
> 
8 . 
8 . 
8 . 
» 
» 
> 

1972 

İ972 

1972 

1972 

1972 

1972 

11972 
1072 
1972 

Soğuksu Malh. Ca 
Kayadilbi İstasyo 
le Karaibük 
Kayadibi İstasyo 
le Karaibük 
Bakkal Hasan Ş 
ce/Kar albük 
Ankara Cad. Rü 
çın eliyle Karaibük 
Seyan Cad. Bayı 
Çeşme Malh. Mes 
Kemer Köprüde 
le Bartın 
Bakkal Raşit eliy 
Bartın 
Cebeciler Maih. N 
Yenice/Karabuk 
Karaağaç köyü K 
Seval Ticaret Ali 
Balhattin Gazi Cad 
Sümer Cad. Bele 
nimoy elivle No. 
Talhta Köprü Ba 
Sipahiler köyü Ka 
Sümer Cad. Demi 
Salim özgün eliy 
Kapaklı köyü Esk 
Derese köyü De 
özbaş köyü Kozca 
Uzunkum Yenice/ 
Hal içi Hüseyin K 
Sümer Cad. Asri 
Karaibük 



Sıra 
No. 

48 

4& 
50 

m 
'52 
63 
'54 
•55 

56 
57 

1 58 
*t 59 
S eo 
| ı60! 

m 
m 
m 
m 
66 
m 
68 
69 
70 
71 

73 
73 
74 

Adı ve Soyadı 

Yunus Bostancı 

Hüseyin Kazancı 
Osman Uludağ 
Velhlbi Arslan 

Mehmet Keleş 
(Mustafa ZededP 
ismail Şenel 
Hakkı Durmuş 

îdris Tahtabag 
ıNuri Ballı 
Alâattin Ay 
Rıza Güney 
Hasan Girgini 
Muharrem Asar 
Ali Çırnık 
Sedat Denizli 
Durmuş özcan! 
İMevlüt Çankaya 
Yaşar Acar 
Mustafa Gönen1 

Muzaffer Benlioğlu 
Merdan Baylan 
Hüseyin Demir 
Hayrettin Berfoer 

İzzet Yüce! 
Mustafa Şirin 
Osman Kılış 

Bana Adı 

Mustafa 

Mustafa 
Aziz 
izzet 

Mehmet 
Vasıf 
Mehmet 
Ali 

Halit 
Abdullah 
Ali 
Hasan 
Ahmet 
izzet 
Mustafa 
Şakir 
Hasan 
Eşref 
Refik 
Yaşar 
Hasan 
(Bozlar 
İsmail 
'Salih 

Esat 
Ali 
Hüseyin 

Sakatlık 
Gruibu 

I 

I 
V 
V 

V 
I 

V 
V 

V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
I 

V 
V 
V 
1 

V 
V 
V 
I 

V 
V 
I 

'Sakatlık 
Derecesi 

11 " " ' 

% 54,5 

•% 80 
•% 55 

•:% '55 

% 50 
% 54,5 
<% 62 
!% ö l 

% 51 
% 54,5 
{% 62 
•<$ 50,5 
% '50 
1% 54,5 
% 55 
'% 51 
'% 53,4 
% 51 
'% 54 
% 51 
'%• 50,5 
% 51 
% 75,25 
% 51 

ı% 51 
%, 60 
!%" 62 

Gönderildiği 

22 

23 

25 
29 
311 

1 

2 
4 

Tarih 

> 

» 
» 
s» 

. 8 . 
> 
» 
» 

. S . 
» 
» 
» 

. 8 . 
. 8 . 
. 8 . 

» 
» 
»' 
58* 

»' 
. 9 . 

Sİ 

. 9 . 

. '9 . 

» 
» 
» 

1972 

1972 

1972 
1972 
1OT2 

1(972 

1972 
1972 

Adr 

Çaydamar Pavy 
ragöz eliyle No. 2 
Cilhambey köyü K 
Burunsuz köyü K 
Fevzi Çakmak M 
Karabük 
Cihanibey köyü Y 
Yenişehir fidanl 
Postane Cad. Gü 
Bakkal Mustafa 
buçlu köyü No. 11 
Ali EtcJbaş eliyle 
Belen köyü Kara 
Esentepe Fırın ön 
Çavuş köyü Ulus 
Saraycık köyü Ef 
Recep Özışık eli 
Manifaturacı Kâ 
PTT Acentası U 
Acıöz köyü Karab 
•Soğuksu Mah. O 
100 Evler 18/8 K 
Topcalı göne köy 
Cumayanı köyü K 
Yeşil Mah. Atat 
Yaka Demirciler 
Yenice Kereste F 
Karalbük , 
Giremez köyü Ar 
Demirciler Başı N 
Esentepe Salı Pa 
eliyle Karabük 



Sıra 
No. 

75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 

83 
84 
'85 

86 

87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 

94 

99 

96 

Adı ve Soyadı 

Ramazan Yazıcı 
Şahin Şeker 
Celâl Gündüa 
Hüseyin Asan 
Kâmil özcan 

, Turan özturanı 
Şerafettin Karaçenıgel 
Rüstem Çelik 

Tahir özyılmaz 
Kâmil Yavufl 
Mehmet Yıldız 

Mustafa Bozkurıt 

Ali Başol 
Mehmet Korkuii 
Satılmış Mert 
İbrahim Benlioğlu 
İlyas Aydın 
Muharrem Selvi 
Îİlbrahim Kozan 

Raf et Şentürk 

Şefkj Ünal 

Ramazan Doğan 

Balba Adı 

Hasan 
Osman 
ISelim 
Ahmet 
Ahmet 
Abdurrahman 
İsmail 
Hüseyin 

Kâmil 
Hasan Ali 
Ahmet 

Mehmet 

Hüseyin 
Muharrem 
Ali 
Mehmet 
F h m e t 
Raşit 
İsmail 

(Sadık 

Hasan 

Mdhmet 

Sakatlık 
Grufbu 

V 
V 
V 

IV 
I 
1 

V 
V 

» 
II 
V 
y 

V 

V 
V 

V H 
V 
I 

V 
V 

V 

I I 

IV 

(Sakatlık 
Derecesi 

:%. 64,5 
•% 50,5 
% 70 
% ÖL 
•% 53 
% 51 
% 61 
'% 54 

'%: '62 
% 50,5 
'% 152 

% '64 

'% 01 
!% 76 
% 56 
-% '57 
ı% .55 
% 62 
'% ı60 

'% '62 

% :5İ0 

;% 62 

Gönderildiği 

5 
7 

10! 
8 

19 

18 . 

20 

22 

25 
2 
3 

16 
23 
27 

24 

311 

Tarife 

» 
. 9 . 1:972 

9 . 1972 
. 9 . 1972 
. 9 . HT72 
. 9 . 1972 

:» 
9 . 1972 

» 
9 . 1972 
» 

. 9 . 1972 

9 . 1972 
. 10 . 1972 
. IX) . 1972 
. 10 . 1972 

10 . 1972 
10 . 1972 

» 

.» 

10 . 1972 

10 . 1972 

Adr 
. 

Han köyü Eskipa 
Kozanlı Karakol 
Manisa köyü Ça 
Kayalbaşı Mah. Y 
Kızılelma Arı ön 
Yörük köyü Safr 
D. D. Yolları Kü 
Ovaeumada Bak 
bolu 
Kayalbaşı Mah. E 
Bakkal Rıza eliyl 
Yukarı dama köy 
Neşe Çay evi Safr 
Yeni Mah. Küm 
Karalbük 
Aptipaşa No. 83 U 
Tandır köyü Kar 
Kapaklı köyü Es 
Cuma yanı köyü K 
Yılanlar köyü Ku 
Asmaca köyü Ger 
Millî Birlik Cad 
No. 1 Karalbük 
Atatürk Mah. M 
san Uzun eliyle K 
Kâzım Güneş el 
Birlik Cad. No. 55 
Bakkal Mehmet 
Karalbük 



Sıra 
No. 

97 
m 
m 

ıoo 
101 
106! 
108 
104 
105 
106 
107 
108 

109 
110 
111 
112 

113 
114 
1115 

Adı ve Soyadı 

Sıelaihattin Bahadır 
Ali Garip 
Ahmet Akıner 
Hasan Hüseyin Demir 
Ahmet Şahin Altınkaya 
Hasan Kaçar1 

Durmuş Kahveci 
Mustafa Duvar 
Erdoığan GökçeklI 
Nuri Demir 
Ramazan Küçükcesur 
Naim Kara 

Ahmet Kaşak 
Kâmil Görücü 
Sadık Şengül 
Kenan Yiğit 

Hasan Tokatlı 
iSalbri Yol 
Şükrü Bayat) 

Baiba Adı 

Ali 
Ömer 
(Mehmet 
Ali 
tdris 
Recep 
'Teyfik 
Muharrem 
Hüseyin 
Raşit 
Recep 
Ali 

Ali 
Karaman 
H. İbrahim 
Muzaffer 

Mehmet 
Hasan 
Numan 

Sakatlık 
Grulbu 

V 
I 

V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 

IV 
V 
I 

I 
V 
I 

IV 

I 
V 

IV 

Sakatlık 
Derecesi 

:% 
% 
% 
<fi 
>% 
% 
% 
1% 
% 
'% 
<% 
• % 

•% 
:% 
'% 
i% 

% 
'% 
% 

m. 
51 
60,5 
•64 
54,5 
54 
54,5 
58 
62 
516,5 
54 
S4,5 

54,5 
71 
,59 
01 

50 
62 
51 

Gönderildiği 

6 
13 
16 
17 

18 
20 

24 

27 

4 
5 

13 
14 
14 

Tarih 

. 11 . 

. 10 . 

. 11 . 
11 . 

> 
» 
» 
:» 

11 . 
11 . 

» 
. 111 . 

111 . 
» 

12 . 
. 12 . 

. 12 . 

. 12 

. 12 . 

1972 
1972 
'1972 
1972 

1972 
1972 

H97I2 

1972 

11972 
1972 

1Ö72 
1972 
1972 

Ad 
. 

Millî Birlik Gad 
Aktaş Atila Malh 
Kellecik köyü Ap 
Yeni Mah. Dik 
Atatürk Malh. A 
Çerçi köyü Ulus 
]>kkal ^rlban Y 
Kadı köyü Çerke 
Yeni Çarşı Şehir 
Kayaıbaşı Engin 
Cumhuriyet Cad 
Bekçi Mehmet ö 
zibat Amirliği Zo 
Kayalbaşı Mezar 
Aşağıkapılı No. 2 
Yeni Mah. Pemlb 
Atatürk Cad. B 
Çaycuma 
Kartaltepe Su D 
Gazipaşa Cad. B 
Esentepe Sudepo 



T. Demir ve Çelik İşletmeleri Genel Müdürlüğüne gönderilen eski hükümlü iş 

Sıra 
No. 

1 
'2 
3 
4 
0 

6 
7 
8 

9 
10 
11 
12 

13 

14' 
m 
16 
17 
18 
19 
20 

21 

'22 
23 

24 

Adı ve Soyadı 

Hasan Ali Gülene, 
Hakkı Yaman 
îlyas özdemif 
Kâmil Tabak 
Cafer özdal 

Halil Sertkaya 
Yakup özdal 
Şükrü Gökmen 

Hidayet özçetin 
Hüseyin Gök 
Ahmet özdal 
Süleyman Yeşiloğlu 

Raşit Kırar 

Salim Ünal 
Şaban Sıeak 
Sadık Sarıkayal 
Osman Setbaşı 
Mustafa Kökçü 
Mehmet Aydın 
İsmail Uğurlu 

Mevlüt Heredağ 

Mustafa Çetinkaya 
Hamdi Yıldız 

Mehmet Duru 

Baha Adı 

Mehmet 
Osman 
Mustafa 
Ahmet 
İzzet 

Hidayet 
Hamdi 
Şaban 

Mustafa 
Mehmet 
Ahmet 
Kâzım 

Yusuf 

Muharrem 
Kâmil 
Ahmet 
Sadık 
İbrahim 
Kâmil 
İbrahim 

Mehmet 

Ali 
'İbrahim 

Şevket 

Gönderildiği 

31 . 

2 . 

4 

23 

28 
1 . 

18 
20 
!21 . 
25 
26 

29 

17 
19 

23 

Tarih 

7 . 
» 
8 . 
» 
» 

> 
» 
* 

» 
» 
* 
8 . 

8 

8 . 
9 . 
8 . 
8 
8 . 
9 
9 

19 . 

. 10 
10 . 

10 . 

1972 

1972 

1972 

1972 

1972 
1972 
1972 
1972 
1972 
1972 
1972 

1973 

1972 
1972 

197(2 

Adresi 
' ( 

Soğuksu Mah. Sönmez Sok 
Atatürk Mah. Ada Küme. N 
Karaşeh Köyü Karabük 
Beyaz Saray Kat 2. No. 111 K 
'Beyaz Saray Kat 2. No. 11 
Karaibük 
Çam Dibi Küme Mah. No. 
Beyaz Saray Kat. 2 No. 111 K 
Esentepe Anayasa İlkokulu 
Karaibük 
Beyaz Saray Kat. 2 No. 1 
Mavi Küme Mah. No. 180 Ka 
Tandır Köyü Karabük 
Esentepe Su Deposu Yanı B 
Karaibük 
Burhan Yılmaz eliyle Millî 
Karaibük 
Kayalbaşı Merdivenli Sokak 
Karaşar köyü Karabük 
Cumayanı köyü Karabük 
Atatürk Mah. Pembe küme 
Cdbeciler Mah. Yenice/Kara 
öğldbeli Mah. Topçular C 
Osman Altıok eliyle No. 21 
mesi Karabük 
Demir Çelik Hastanesi 267 
dağ eliyle Karaibük 
Tokatlı Köyü Safranbolu 
Aksaray İş hanı Kat. 2 No. 
le Zonguldak 
Aydın Baş eliyle Aksaray 

Zonguldak 



8 
en 

Sıra 
No. 

m 
m 
27 

28 

m 

30 
311 
32 
33 
34 
3J5 
36 
37 
38 

3# 
401 
41! 

42" 
43" 

44 
45 

46 
47 
48 

Adı ve Soyadı 

Kâmil Aka 
Şalban Erakman 
Haşim Büyüktepe 

Şevki Sarılbaş 

Mustafa Dursunlar 

Hıfzı Arslan 
Burhan Duman 
Mustafa Akpınar 
Recep Hız 
Kâzım Başkaya 
iSefer Sarctajş 
Kâmil Yılmaz 
Melhmet Şevket Demir 
Şalban Aksoy 

Yusuf Işık 
iSeleflıattin Yaşar 
Ali Dursun 

Şevki Ulukaya 
Mustafa Uğur 

Cemal Bilgici 
Hüseyin Yağto 

Kadir Dereibaşi! 
ıSatılmış özyılmaz 
Hakkı Gene 

'Bajba Adı 

Şükrü 
Mustafa 
Haşini 

Nuri 

ıSadık 

M. Cemalettin 
Hüseyin 
ISatılmış 
lOsman 
Malhmut 
Hüseyin 
Şalban 
M. Şevket 
îbralhim 

Muîberrem 
Hüseyin 
ifibrahim 

Halil 
Hidayet 

AH 
Mustafa 

Eyüp 
I Muharrem 

Muharrem 

Q 

26 . 
3 . 

18 . 

16 

30 . 

30 
15 
14 
18 
İD8 

m 
a9 
26 
111 

5 
15 
15 . 

17 
21 

23 
28 

•<6 

27 . 
15 

önderildiği 
Tarih Adresi 

10 . 1972 Kartaltepe Cevizli dere No. 2 
11 . 1972 Yeni Maih. Ada Küme No. 31 
11 . 1972 Demir Çelik l^alb. Hastanesind 

pe eliyle Karabük 
, 11 . 1972 Balıkısık İstasyonu Bakkal H 

Balitkısık 
11 . ,1972 Bakkal Mevlüt Çavuş eliyle D 

Kilimli 
. 11 . .1972 Yıldız Sokak No. 56 Karaibük: 
. 12 . 1972 Bayır Martı. Bağlar Sokak No. 
. 12 . 1972 Yeni Mahalle Deivrek 
. 12 . 1972 Yeni Martı. Ada Küme No. 114 
. 12 . 1972 Yeni Mah. Cami Yanı No. 14 
. 12 . 1972 Kİrkili Bağları No. 1/3 Safranb 
, 12 . 1970 Yeni Martı. Ada Küme No. 1.14 
. 12 . 1972 Kapullu köyü Aşağı Mah. No. 
. 8 . 1972 Hürriyet Caddesi Altınmakas 

yir Yılmaz eliyle Karalbük 
12 . 19Î73 Başpınar köyü Eskipazar 

. 2 . 1973 Soğuksu Martı. Bakkal Mahir Ö 
2 .1973 Ankara Caddesi Bakkal Mehm 

Karalbük 
. 2 . 1978 Osmanlar Köyü Eflani 
. 2 . Ü973! 200 evler karşısı Ada tepe M 

eliyle Karabük 
ı 12 . 1973 Atatürk Mah. Şahin Apt. No. 
. 2 . 19/3 Ünal Pazarı Mehmet Ünal eliy 

P /8 Karabük 
, 3 . ,1973 Döğucular Mah. Eskipazar 

4 . 1973 Ortaca Köyü Karalbük 
. 5 . 1973 Buğurlu Köyü Ulupınar PTT 
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14. — İçel Milletvekili Çetin Yilmazhn, Es
naf Kefalet Kooperatifleri kanun teklifine dair 
soru {önergesi ve Başbakan \adına Ticaret {Bakanı 
Ahmet Türkel'in yazılı cevabı (7/1640) 

Millet Meclisli Başkanlığına 
Aşağıdaiki somlarınım Başbakan tarafından 

yazılı olarak cevaplandırılmasına aracılığınızı 
dilerim. 

İçel Milletvekili 
Çetin Yılmaz 

Ülkemizde çalışan toplum katlarının geniş 
ve etkin kesimlerinden biri olan Esnaf - Sa
natkârlar devlet eliyle yeteri kadar destek-
lenmemekte, korun>mamaktadır. 

'•Gelişmekte olan toplumumuzda hem köyden 
kente göçün, hem de küçük sanayi evrimine ge
çirsin doğal sonucu olarak tüketim isteklerinin 
yoğunlaşmasından ötürü, bu kesim ekonomik 
ve siyasal bir önem kazanmaktadır. Esnaf -
ISanatkârlar kesimini parasal yönden kredi ola-
naklarıyle besliyen tek kuruluş Esnaf Kefalet 
Kooperatifleridir. ? Çağdaş kooperatifçilik an
layışından çok Bankacılık ilkeleri içinde çalı
şan bu destek kuruluşlar son yıllarda tamamen 
sosyal ve ekonomik niteliklerini, tekinliklerini 
yitirmişler, amaçladıkları toplum katlarından 
kopmuşlar, siyasî parti ocaklarına dönüşmüş
lerdir. 

Bunda son derece hatalı olan, uygulamayı 
partizanlaştıran, duygusallaştıran esnaf kefa
let kooperatiflerinin yönetimini, ekonomik et
kinliklerini düzenliyen kanun ve yönetmelikler
dir. 

Örneğin İçel'in Mut ilçesinde Esnaf Kefalet 
Kooperatifinin bir raslaşı olarak yönetimini 
eline ıgeçiren partizan grup istediklerini ihraç 
ederek, Esnaf niteliği olmayanları üye kayde
derek kongre çoğunluğuna hakim olmakta ve 
yiönetimi her türlü yolsuzluklarına, güveni 
kayibetmelerine rağmen bırakmamaktadırlar. 

Bu kuruluşlar yasalar, yönetmelik gereği 
her türlü denetten yoksuldurlar, dokunulmaz-
kuruluşlarclır. 

ISoru : Esnaf Kefalet Koop. lerinin sosyal 
ekonomik etkinliklerini düzenliyen ve komis
yonda bekliyen kanun teklifimize hükümet ola
rak katılıyoTmusunuz 1 

ISoru : 2 Katılıyorsanız ivedilik kararı ile 
bu kanunun kadük olmadan çıkması için ne gi
bi bir gayret öngörmektesiniz ? 

ıSoru ; 3 Son beş yıl iğinde kaç esnaf kefalet 
kooıp. nden ve bunları besleyen Halk Bankala
rı Şubelerinden şikâyetçi olunmuştur ve ne gi
bi işlemler yapılmıştır. 

ISoru : 4 Mut Esnaf Kefalet Koop. Kongre
sindeki yolsuzluklar hakkında hükümetçe ne 
ıg'ilbi işlem yapılmıştır. ? 

T. C. 
Ticaret Bakanlığı 13. 6. 1973 

Teşkilâtlandırma Genel Md. 
Dosya No : Xl'1.08. F. 93/15/17227 
Konu : 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 26 . 5 . 1973 tarih ve 7908/59326 -

7/1640 sayılı yazınız. 
Başbakanlığın 1. 6. 1973 tarih ve 77 - 53/ 

5353 sayılı yazısı ile gönderilen ve Bakanlığı
mız tarafından cevaplandırılması tensip olunan 
İçel Milletvekili Çetin Yılmaz'm Esnaf ve Ke
falet Kooperatifleri Kanun teklifi ile ilgili ya
zılı soru önerlgesi incelenmiştir. 

Bursa Milletvekili Kasım önadım tarafın
dan hazırlanan «Esnaf Kefalet Kooperatifle
rinin Zorunlu Hallerde Selektif Kredi Fonun
dan Karşılanacak Alacaklarına Dair Kanun» 
teklifi 9 . 7 . 1971 tarihinde Sanayi ve Ticaret 
Komisyonunda görüşülmüş ve bâzı değişiklik
lerle Bütçe - Plân Komisyonu Başkanlığına ha
vale edilmiştir. 

1 — Kooperatiflerin sosyal bünyemizin ge
lişmesindeki fonksiyonları gözönünde bulundu
rularak teklifin sön şekli ile kanunlaşması 
Bakanlığımızca olumlu karşılanmaktadır. 

2 — Ancak, teklifin kadük olmadan ka
nunlaşması için öncelikle görüşülmesi, Millet 
Meclisi İçtüzüğüne göre Yüksek Meclis Baş
kanlığının takdirlerine bağlı bir keyfiyettir. 

ı3 — Son 5 yıl içinde Kooperatif ortakları
nın gerek Kooperatiflerden, gerekse Banka 
yönetiminden vaki şikâyetleri tetkik ettirilmiş
tir. Bunlardan rapora bağlananlar 1968 yılın
da 1, 1969 yılında 12, 1970 yılında 12, 1971 yı-
yında 5, 1972 yılında 15, 1973 yılında 13'tür. 

4 — Sınırlı Sorumlu Mut Esnaf ve Sanat
kârlar Kefalet Kooperatifindeki usulsüzlük-

— 636 — 
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ler hakkında vâki şikâyetler üzerine Koopera
tif nezcTinde Bakanlığımız Müfettişleri marife
tiyle gereken inceleme yapılmıştır. 

Kooperatifin kuruluşundan itibaren ortak 
olarak alman şaıhıslarla bilhassa ortaklıktan 
çıkarılan şahısların Kanun ve Anasözleşme hü
kümleri muvacehesinde durumları ayrı ayrı in
celenmiştir. 

Bu inceleme sonunda; 
IBir kısım ortakların bütün ortaklık şartla

rını haiz oldukları; bir kısım ortakların ise or
taklık niteliğini haiz olmadıkları, tespit edil
miştir. 

Bu vaziyet karşısında, 507 sayılı Esnaf ve 
Küçük 'Sanatkârlar Kanununun 6 ncı madde
sinde öngörülen Komitenin teşkili suretiyle 
Kanun ve Anasözleşme hükümlerine intibak et
meyen ortakların durumlarının tezekkür edi
lerek ortaklıklarının devamının mümkün ha
le getirilmesi ve netice hâsıl oluncayadek genel 
kurul toplantısının crtelonmesi hususu İçel Va
liliğine bildirilmiştir. 

Kooperatifin usulsüz işlemleri hakkında 
mukteza tayin edilebilmesi için netice takip 
edilmektedir. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Ahmete Türkel 

Ticaret Bakanı 

15. — Tekirdağ Milletvekili ' Yılmaz Alpas
lan'ın, Tekirdağ %U Malkara ilçesinde çalışan Hje-
kil Immmların Mart 1973 aylıklarının ; ödenme
mesine \dair 'soru önergesi ve ' Başbakan adına 
Devlet Bakanı İ. Hakkı TekineVin yazılı cevabı. 
(7/1643) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki söru>mun Başibakan ve Maliye Ba

kanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılma
sına aracılığınızı rica ederim. 22. 5. 1973 

Tekirdağ Milletvekili 
Yılmaz Alpaslan 

Halen ülkemizde özellikle uzak dağ köyle
rinde vekil imamlar görev yapmaktadırlar. 
Bunların sayısı 15 bini bulmaktadır. Şu anda 
ellerine ayda 600 lira kadar 'bir para geçmek
tedir. Hepsi yoksulluk ve sefalet içinde sürün
mektedirler. 

Bütün bunların yanısıra Tekirdağ ilimizin 
Malkara ilçesinde 45 vekil imam görev yapmak-

25 . 7 . 1973 0 : 2 

tadır. Bunlar, Personel Kanunu yürürlüğe gir
diğinde 'bir ay içinde iki maaş almışlardır. Son 
olarak Mart 1973 tarihinde bu 45 vekil inıa.ma 
maaş verilmemiştir. Ve böylece bir ay süre ile 
eşleri ve çocukları ile birlikte açlığa terk edil
mişi erdir. 

Maliye Bakanı Sayın Müftüoğlu son yayın
ladığı bir genelgede Personel Kanunu intibak
larının uygulanmasından dolayı Devlete horçlu 
duruma düşen ^memurların borçlarının uzun vâ
dede ve küçük taksitlerle - alınmasını istemişti. 
Buna rağmen Malkara'da uygulama tam ter
sine olmuştur. 

Bu gerçekler karşısında: 
1 — Diğer Tekirdağ ilçelerinde dahi vekil 

imamların Mart 1973 aylıkları ödendiği halde, 
sadece Malkara'daki vekil imamların söz konu
su aydaki .maaşlarının kesilmesinin sebebi ne
dir? 

2 — Bu 45 vekil imamın kesilen .maaşları
nın iadesi ve şayet Devlete borçları varsa, ge
nelge gereğince, ve aynı zamanda maaşlarının 
da çok düşük oluşu dikkate alınarak taksitler
le bu borçlarının ödenmesi mümkün müdür? 

3 — Uygulamanın sadece bir ilçede oluşu, 
adaletsizliği büyük ölçüde artırmıyor mu? 

4 — Bu haksızlığın ve eşitsizliğin ivedilik
le önlenmesi için ne gibi çalışmalar yapılmak
tadır.? 

T. C. 
Devlet Bakanlığı 16. 7. 1973 

Sayı••: 7. 03/1138 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : Başbakanlığa hitalben yazılanı 26 . 5 . 

1973 tarih ve 7/1643 - 7917/59375 sayılı yazı
nız. 

Tekirdağ Milletvekili Sayın Yılmaz Alpas
lan'ın, «Tekirdağ ili Malkara ilçesinde çalışan 
vekil imamların Mart 1973 aylıklarının öden
memesine dair Sayın Başjbakan'a yönelttiği ve 
tarafımdan cevaplandırılması tensip olunan 
önergenin ceva'bı aşağıdadır : 

Yazılı Soru önergesinde yer alan «Malka
ra ilçesinde 45 vekil İmam - Hatibe Mart 1973 
tarilhinde maaş verilmediği ve böylece bir ay sü
reyle eşleri ve çocuklarıyla birlikte açlığa ter
kedilmiş» oldukları yolundaki beyan üzerine; 
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Diyanet işleri Başkanlığınca Malkara Kayma
kamlığından konu ile ilgili olarak bilgi isten
miş, alman cevapta : 

Vekil imanı - Hatiplere Mart 1973 târihin
de aylık ödenmeyip bir ay açlığa terk edildik
leri şeklinde bir durumun bulunmadığı ceva
bı alınmıştır. 

Keyfiyeti saygı ile arz ederim. 
t Hakkı Tekinel 

Devlet Bakanı 

16. — Tekirdağ Müleiv&kili Yıbrndz Alpaslan' 
m, {Trakya bölgesinde (buğday \$iloldfı {kurulması
na \dair soru önergesi \ve Ticar&t (Bakam Ahmet 
TürkeVin yazılı cevabı (7/1647) 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına, 
Aşağıdaki sorularımın Ticaret ve Tarım 

Bakanlarınca yazılı olarak eevaplandırılması-
ını dilemekteyim. Saygılarımla. 

Tekirdağ Milletvekili 
Yılmaz Alpaslan 

Trakya bölgemizde üç yıldan beri bozostijo 
(buğdayı ekilmektedir. Verimin yüksekliği, bâ
zı önemli sorunları da birlikte getirmiştir. Şöy-
leki : 

ÖBu buğdayın başağı hasat mevsiminde de 
dik durduğundan, yağışlardan korunamamak
ta ve bir ölçüde, nemli olarak hazırlanmakta
dır. Bu durumda Ofis malı nemli diye alma
makta, köylülerimiz de Bankaya, Kooperatife 
ve tefeciye borçlarını ödemek zorunda bulundu
ğu için malını satmak istemektedir. 1972 yıln-
da, bu yüzden Ofis Müdürleri ve görevlileri, 
köylüleri yer yer dövmüşler ve hakaret etmiş
lerdir. Hele kötü muameleye uğrayan köylüle
rin sayısı çok fazladır. 

. Ancak, malı nemli olduğu için alınmayan 
köylü, bunu aracıya satmış, aracı aynı malı, ay
nı Ofise 50 para yükseğine aynı gün satmıştır. 
Bu söylediklerim yüzlerce örnek olarak dosya
larımda bulunmaktadır. 

Trakya'da, malin bolluğu yüzünden silolar 
almamış, bunun üzerine «Açık Yığın» adı veri
len bir sistem uygulanmış ve mal toprağın al
tına .gömülmüştür. 197İ ve 1972 yıllarında açık 
yığın için Toprak Mahsuller Ofisinin yaptığı 
masraf yalnızca Tekirdağ'da 15 milyon liradır. 
Buna, buğdayın toprağın altında saklanmasın
dan dolayı % 8 - 10 edvarıridaM çürümeden do-
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ğân zarar da dahildir. Edirne ve Kırklarelinde 
de zarar durum ve tutarı aynıdır. Yani üç ili
mizde toplam zararımız 45 milyon lirayı bul
maktadır. 

Trakya'da özellikle ilçelerde Toprak Mah
sulleri Ofisi siloları hangar biçimindedir. Bun
ların, 5 - 6 yıl önce Ofise tanesi, 45 bin liraya 
malo'lmuştur. Şimdi devalüasyon, hayat paha
lılığı, işçi ücretlerini dikkate alarak bir tane-
isinin 150 bin liraya malolduğunu kabul ede
lim. O halde, iki yılda açık yığın yapmadan 
dolayı Tekirdağ'da masraf ve zarar toplam ola
rak, 15 milyon lira olduğuna göre, bu parayla, 
tanesi 150 bin liradan 100 tane silo yapılabi
lirdi. Bu durum Edirne ve kırklareli için de ay
nıdır. Onlara da 100 er silo yapma olanağı sağ
lanabilir. 

Gerçekler karşısında : 
1 — Bu yıl da, geçen yıllarda uğradığımız 

zararları, Hükümet olarak göze aldınız mı? 
Yoksa bu konuda alınmış ve alınacak tedbirle
riniz var mı? 

2 — Trakya Köylüsü Toprak Mahsulleri 
Ofisi yetkililerinden yaka silkiniştir. Dayak, 
hakaret ve kötü mumaledcn dolayı. Bu konu
larda neler yapmayı düşünüyorsunuz? Geçen 
yılların suçluları haklarında yaptığınız işlem
ler neler dir? 

3 — Buğday ihraç eder duruma gelmiş bu
lunuyoruz. Yeni silolar kurma konusunda ne 
gibi çalışmalarınız var? Bu yıl Trakyaya kaç 
silo kuracaksınız? 

4. — Her yıl ülkemizde «Açık Yığına» git
memizden dolayı 'milyonlarca lira zarara uğra
dığımız gerçeği, taiban fiyatı]arının teısfbitinde 
köylülerimizin zararına sonuçlar doğurmuyor 
mu? 

T. C. 
Ticaret Bakanlığı 
Teşkilâtlandırma 29 . 6 .1973 

Genel Md. 
Dosya No : XIII.08. 

F/90 15/6347 
Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : 26 .5 .1973 tarih ve 7/1647-7932/ 
59432 sayılı yazınız. 

Tekirdağ Milletvekili Yılmaz Alpaslan'ın 
Trakya bölgesinde buğday siloları kurulmasına 
dair yazılı soru önergesi incelenmiştir. 
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Trakya bölgesinde üç yıldan beri geniş, çap
ta ekimi yapılan bezostaja; buğdayı; bodur tipte, 
kalın saplı, geniş yapraklı, yatmaya karşı mu
kavim, çok kardeşlenen yüksek verimli bir çe
şittir. Tam olum devresinde sap kısmı kolayca 
kırılıp zayiata uğrayabildiğinden hasadının ge
cikmeye mahal bırakılmadan yapılması gerek
mektedir. Bu nedenle hasat anında dane rutu
beti genellikle % 14 ve bunun üzerindedir. Buğ
dayın zarara uğratılmadan iyi bir şekilde depo
lanması ve uzun süre muhafaza edilebilmesi 
için % 14'den fazla rutubetli olmaması lâzım
dır. Bu sebeple Ofise buğday getiren vatandaş
ların, rutubetli mallarını % 14'e kadar kurut
maları gereklidir. Bezostaja buğdayının bilinen 
bu durumu ve bölgenin iklim hususiyetini göz-
önünde tutan Toprak Mahsulleri Ofisi, Haziran 
1972 de T. R. T. ve basın aracılığı ile Trakya ve 
Marmara Bölgesi üreticilerine alımdan önce, 
Ofis alımlarının bütün kampanya süresince de
vam edeceği gözönünde bulundurularak hubu
bat üreticisi vatandaşların malını satmakta ace
le etmemeleri, herhangi bir endişeye düşmeme
leri; 

İşyerlerinde, tatil günleri dahil, her gün sa
bahın erken saatlerinden geç vakitlere kadar sa
tın alma işleminin yapılacağı ve mal bedelinin 
peşin olarak ödeneceği, 

Ancak, bölgenin özelliği ve rutubetli hubu
batın muhafaza güçlüğü dikkate alınarak malın 
zarara uğratılmadan muhafazasını temin maksa-
dıyle üreticinin, Ofisin barem şartlarına uygun 
olarak % 14'den fazla rutubetli ürününü kurut
tuktan sonra Ofise getirmesi, 

Muhtemel yağışlara karşı, üreticimizin kam
yon, römork veya araba ile getireceği hububa
tının üstünü naylon veya muşamba ile örtebi
lecek şekilde tedbirli olmaları hususu; 

duyurulmuştur. 

Toprak Mahsulleri Ofisinin 1961 - 1970 yıl
larını kapsayan 10 yıllık sürede hububat alımı 
yıllık ortalaması 657 557 ton iken 1971 yılında 
durum aniden değişmiş, bol hububat üretimine 
paralel olarak Toprak Mahsulleri Ofisinde, ku
ruluşundan bu yana en yüksek seviyeyi teşkil 
eden 2,2 milyon tonluk rekor alımını yapmıştır. 
1972 yılında da normal bir mahsul idrak edil
miş, Toprak Mahsulleri Ofisince 1,4 milyon ton 
seviyesinde yine tatminkâr bir hububat alımı 
yapılmıştır. 

Trakya Bölgesindeki hububat alım miktarı 
da 1961 - 1970 yıllarım kapsayan 10 yıllık süre
de ortalama 32 844 ton iken 1971 yılında 153 924 
ton, 1972 yılında da 157 762 ton ile ortalamaya 
nazaran beş misli yükseliş kaydetmiştir. 

Bir yıl önceden devreden stokların da inzi-
mamiyle Toprak Mahsulleri Ofisince 1,7 mil
yon tonluk depolama güeü teşekkül eden stokun 
kapalı _depolar dışında açıkta muhafazası zorun
lu hale gelmişler. 

Böylece Türkiye çapında Toprak Mahsulle
ri Ofisince 1971/1972 kampanyasında 1 264 335 
ton, 1972/1973 kampanyasında da 823 553 ton 
hububat açıkta muhafaza altına alınmış ve bu 
maksatla 1971/1972'de 14,7, 1972/1973'de de 11 
milyon lira sarfedilmiştir. Bu genel durum içe
risinde Trakya Bölgesine isabet eden miktar : 

Açığa alman 
hububat Yapılan 
miktarı masraf 

Yıllar (Ton) (TL.) 

1971/1972 109 800 2* 657 610.— 
1972/1973 89 015 2 868 720,49 
dan ibarettir. 
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Yıllar 

1971/1972 

1972/1973 

Tekirdağ, Edirne ve Kırklareli illerine dahil 
Ofis işyerlerinde yapılan uygulamalarda ise; 

İlleı 

Tekirdağ 
Edirne 
Kırklareli 
Tekirdağ 
Edirne 
Kırklareli 

Açığa alman 
hububat 

miktarı 
(•Ton) 

57 157 
15 592 
7 234 

43 226 
23 838 
10 622 

Yapılan 
masraf 
(TL.) 

1 900 473,50 
552 168,58 
431 310,10 

1 544 422,21 
452 008,69 
342 530,00 

dan ibarettir. 

Fire konusuna gelince, son iki yıllık tasfiye 
sonuçlarına göre Tekirdağ, Edirne ve Kırklar
eli illeri dahilindeki işyerlerinde hububat fire 
nispeti % 0,56 - 1,02 arasında değişmektedir. 
Bu fire nispeti Ofis mevzuatına göre normal ka
bul edilmektedir. Hiç bir zaman iddia olunduğu 
gibi, hububatın % 8 - 10'u nispetinde fire ve za
yiat verdiği bahis konusu değildir. Toprak Mah
sulleri Ofisi, hububat alımı konusunda üretici 
veya aracı diye bir fark gözetmemektedir. Ofi
sin aradığı husus, getirilen hububatın alım şart 
ve esasları yönünden uygun olup olmadığıdır. 
Ofis personeli üreticiye hiç bir zaman kötü mua
mele yapmamıştır. Bilâkis bütün iş sahiplerine 
iyi muamele edilmesi hususunda teşkilâta gerek
li talimat verilmiştir. Esasen iş sahipleri tara
fından 197.1 ve 1972 yıllarında Ofis personeli 
hakkında idarî veya adlî takibatı gerektirecek 
önemli hiç bir şikâyet aksetmemiştir. 

1972 yılında- hasat mevsiminin çok yağışlı 
geçmesi neticesinde üreticinin mahsulü kısmen 
ıslanmış, rutubet nispeti yükselmiş ve Ofisin 
alım şartlarına uymadığı için bir kaç üreticinin 
malının kurutulduktan sonra Ofise getirilmesi 
söylenmiştir. Şikâyetlerin bir kısmı, bu yüzden 
doğmuş bir kısmı da Ofise fazla tahaeeüm do
layı siyle sıra beklemekten ileri gelmiştir. 

1 000 tonluk bir hangarın bugünkü maliye
ti, arsa ve yol bedeli hariç, 400 000.— TL. dır. 

Üreticiden satın alman hububatın en iyi şe-
.kilde muhafazası ve kıymet kaybına meydan ve

rilmemesi için Toprak Mahsulleri Ofisince her 
türlü tedbir alınmıştır. 

Bütün Türkiye'de olduğu gibi Trakya'da da 
üreticiye ve Ofise mal satan sair iş sahiplerine 
her türlü kolaylık gösterilmektedir. Dayak, ha
karet gibi kötü muameleler asla bahis konusu 
değildir. Esasen bu konularda idarî ve adlî ta
kibatı gerektirecek bir şikâyet de aksetmemiş
tir. 

Türkiye'ye şâmil yeniden 150 000 ton kapa
siteli depo inşası projeye bağlanmıştır. Bunun 
50 000 tonu Trakya'ya aittir. Finansman kayna
ğı temin edildiğinde derhal inşaata başlanacak
t ı ! 

Hububatın açıkta muhafazasından dolayı ya
pılan masraflar yukarıda belirtilmiştir. Bu mas
raflar yapılan işe nispet edilirse, iddia edildiği 
gibi önemli bir miktara baliğ olmamıştır. Bü
yük çapta depo ve silo inşaatına girişmek mil
yonlara baliğ olacak bir masrafı gerektirmek
tedir ki, buna Ofisin sermayesi ve finansman 
kaynakları müsait değildir. 

Bilgilerinize arz olunur. 
Ahmet Türkel 
Ticaret Bakanı 

17. — Trabzon Milletvekili Ahmet Şener'in, 
İktisadî Devlet Teşekküllerinde verilen ikrami
yelerin 9 aylık maaş farklarına mahsup edilme
sinin nedenlerine dair soru önergesi ve Maliye, 
Bakanı Sadık Tekin Müftüoğln'ııun yazdı ce
vabı. (7/1653) 
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Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Maliye Bakanı tarafın

dan yazılı olarak cevaplandırılmasına tavassu
tunuzu rica ederim. 

Saygılarımla. 1 .6 .1973 
Trabzon Milletvekili 

Ahmet Şener ı 
Soru : Bir maddenin tevsirinde, kanun ko

yucu kastını tespit etmek için bâzı prensipler ih
mal edilerek, bir yorumlama ile hareket etmek 
üzere, yanlış hukukî neticeler doğurabileceği 
malûmunuzdur. Maliye Bakanlığının yaptığı ta
mimle varılan netice bu vasıftadır. Zira tamimi 
yaparken 657/1327 sayılı Personel Kanununun 
93 ncü maddesinin B / l numaralı bendinin son 
fıkrasında sadece Devlet memurlarına yapılan 
ödemelerin mahsup dışı bırakılmasını gözönünde 
tutmuş, İktisadî Devlet Teşekküllerinin bu 
madde ile irtibatlı kılan B/3 numaralı bendin 
son fıkrası gibi esaslı hükmü ihmal etmiştir. 
Tamimin mahiyeti itibariyle hukukî bir neticeye 
varması için ancak bu son fıkranın tahlili ile 
mümkün olur. Böyle bir tahlil neticesi de İk
tisadî Devlet Teşekkülleri memurlarının bu ko
nudaki haklarının verilmeyişi, Maliye Bakan
lığı tamimi kendi kendini tekzip etmektedir. 

Kanunun bu açık hükmüne, tamim veya bir 
resmî beyanatla ihlali asla mümkün olmayaca-
ğı ve 9 aylık farkların ödenmesinde takdire 
tâbi, aylık değil, yıllık olarak alınmış ikramiye
lerin mahsubu cihetine gidilemeyeceği kanaa
tindeyim. 

İkramiye, ihdas sebebi, karakteri ve mahi
yeti icabı olarak ödendikten sonra herhangi bir 
vesile ile istirdat edilemez. Nitekim, yılın tak
dir edilen tarihlerinde ikramiyelerini almış, bir 
personel hizmetten ayrılmış veya ikramiye ve
rilmeyen başka bir memuriyete nakledilmiş ise 
bu personelden, bu ayrılış sebebiyle almış ol
duğu ikramiyelerin istirdat edilemeyeceği, hat
tâ kıstelyevme tabi> tutulmayacağı kazaî ka
rarlarla da tarsin edilmiştir. Bu şekilde benim
senen mütalâa gereğince 9 aylık maaş farkla
rının, ikramiyenin mahsubu cihetine gidilme
den ödenmesi kanaatindeyim. 

1. — İktisadî Devlet Teşekküllerinde 3659 
sayılı Kanuna göre verilen ikramiyelerin 9 ay
lık maaş farklarına mahsup edilmesinin hangi 

kanunî maddeyi istinat ettirildiğinin tarafıma 
bildirilmesini rica ederim. 

T. C. 
Maliye Bakanlığı 

Ankara 10 .7 .1973 
BÜMKO : 111802-661/ 

17290 
Konu : Trabzon Milletvekili Sayın 
Ahmet Şener'in yazılı soru önergesi 
Hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
tlgi : Kanunlar Müdürlüğünün 8 .6 .1973 

tarihli ve 7982/59858-7/1653 sayılı yazısı. 
İlgideki yazılarına ekli olarak gönderilen 

Trabzon Milletvekili Sayın Ahmet Şener'in ya
zılı soru önergesi incelenmiş ve cevabî mütalâa
mız aşağıda sunulmuştur. 

667 sayılı Kanuna 1327 sayılı Kanunla ge
tirilen 93 ncü maddenin (B) bendinin 3 ncü fık
rasının son paragrafında; bu kanun kapsamı dı
şında kalmakla beraber ek geçici maddelerle 
aylık ve ücretleri tedvin edilen kurumlar per
soneline, bu kanun hükümlerine göre yapılacak 
aylık ödemelerin başlangıç tarihi ve ödeme şek
li hakkında (B) bendi hükümlerinin uygulana
cağı hükme bağlanmıştır. 

(B) bendinin 1 nci fıkrasında; «Ek görev 
ücreti, vekâlet ücreti, fazla mesai ücreti ile 6245 
sayılı Kanuna göre yapılan ödemelerin bu mah
supta dikkate alınmayacağı sarahaten ve tahdi
di olarak belirtilmiş ve bu ödemeler dışında ka
lanların ise mahsup işlemine tâbi tutulacağı 
açıklanmıştır. 

Bu duruma göre : 
1. — 7244 sayılı Kanunun 3 ncü maddesinin 

1 nci bendine istinaden yıllık toplamı iki aylık 
ücret tutarını geçmemek üzere 3659 ve 440 sa
yılı kanunlara tâbi tevekkül ve müesseseler me
murlarına mezkûr kanunun 4621 sayılı Kanunla 
değişik 13 ncü maddesinin (C), (E) ve (G) fık
ralarına göre verilen temettü, ikramiye ve prim
lerle hususî kanunlarında mevcut hükümlere is-" 
tinaden ödenen ikramiyeler ve 15 . 1 1 . 1935 ta
rihli ve 2847 sayılı Kanuna tâbi Devlet Demir
yolları İşletmesi memur ve hizmetlilerine veri
len ikramiveler, 

2, — 6772 sayılı Kanuna istinaden işçilere 
verilen ilâve tediyeler, 
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Yukarıda zikredilen istisnalar dışında kaldı
ğından, bu ödemelerin 9 aylık maaş farklan-
mn hesabında nazarı itibare alınması ieabetmek-
tedir. 

Arz olunur. 
IS, 'Tekin /Müitüoğlu 

Maliye Bakanı 

İR. — İstanbul Milletvekili Hüseyin Bolun* 
un, Türk Silâhlı Kuvvetlerinin yıllık ortalama 
yedek subay ihtiyacına dair soru önergesi ve Mil
lî Savunma Bakanı İlhamı Sancar'ın yazılı ce
vabı. (7/1654) 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Millî Savunma Baka

nı tarafından önemine binaen acilen ve yazılı 
olarak cevaplandırılmasına delâletinizi arz ede
rim. 

istanbul Milletvekili 
Hüseyin Dolun 

1. — Türk Silâhlı Kuvvetlerimizin bünyesin
de yılda ortalama yedek subay ihtiyacının ne ol
duğunun, 

2. — 12 Ekim 1969 tarihinden bu yana de
ğişik öğrenim müesseselerinden mezun olup ye
dek subay okullarına alman öğrenci sayısının 
yıl, dönem ve sınıf üzerinden miktarının ne ol
duğu, 

3. — Bunlardan değişik nedenlerle yedek su
bay olamayan (Erbaş olarak kıtaya sevkedilen-
lerin erbaş edilme nedenlerinin sayılarıyle sev-
kediliş yerlerinin, 

4. — İhtiyaç fazlası görüldüğünden yedek 
subaya alınamayanların uğrayacakları mağduri
yetin nasıl önlenebileceği ve hangi zamanda 
alınabileceklerinin, düşünüldüğünü, bu konular
da ne gibi tedbirlerin alındığının bildirilmesi
ni rica ederim. 1 .G . 1973 

T. C. 
Millî Savunma 

Bakanlığı 
Ankara 10.7 .1978 

KANUN : 583/1-73 
Konu : Yazılı soru önergesi. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : Millet Meclisi Bşk. lığının 8 .6 .1973 

tarih ve 7983/59851-7/1654 sayılı yazısı. 
Silâhlı Kuvvetlerin yıllık ortalama yedeksu-

bay ihtiyacına ilişkin İstanbul Milletvekili Hü

seyin Dolun tarafından verilen yazılı soru öner
gesi hakkında Bakanlığımız görüşü aşağıdaki 
şekilde saptanmıştır. 

Silâhlı Kuvvetlerin yıllık yedeksubay ihtiya
cı 1076 sayılı Kanunun 1316 sayıh Kanunla de
ğişik 3 ncü maddesine göre Genelkurmay Baş
kanlığının önerisi üzerine Millî Savunma Ba
kanlığınca tespit olunmakta ve bu tespitin ya
pılmasında da öncelikle kadro ihtiyaçları esas 
tutularak halen mevcut bulunan ve keza yıl içe
risinde orduya katılacak muvazzaf subaylarla 
aynı yıl içinde terhis olacak yedeksubay mevcu
du gözönünde bulundurulup, Silâhlı Kuvvetle
rimizin hazırlanan kadro ve mevcutları her yıl 
bütçe kanununun görüşmeleri sırasında T. B. 
M. M. sinin onayına sunulmaktadır. 

12 Ekim 1969 tarihinden bugüne kadar Ye
deksubay Okullarının Disiplin Kurulları karar-
larıyle -26 yedeksubay Öğrencisi disiplinsizlikle
ri nedeniyle er, 15 yedeksubay öğrencisi de ba
şarısızlıklarından dolayı kıta çavuşu çıkarılarak 
smıflarıyle ilgili birliklere sevkedilmişlerdir. 

İhtiyaç fazlası yedeksubay adaylarının bir 
an evvel vatan hizmetini yerine getirmelerini 
sağlamak amacıyle «İhtiyaç fazlası yükümlüle
rin vatan hizmetini kamu hizmetlerinde yeri
ne getirmelerini» düzenleyen Kanun tasarısı Ba
kanlığımızca hasırlanarak Başbakanlığa gönde
rilmiş Bakanlar Kurulunca da tasvip görerek 
kanunlaşması için Millet Meclisi Başkanlığına 
sunulmuştur. Diğer taraftan yoklamalarını yap
tırmış olan yedeksubay adaylarının kamu veya 
özel sektörde görev almalarına yahutta sevk za
manına kadar yurt dışına çıkmalarını engelle
yen kanunî bir engelde mevcut değildir. 

Arz ederim. 
11 hami Sancar 

Millî Savunma Bakanı 

19. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'ın, 
et srkıntıs:- çekilmekte olan memleketimizde bü
yük baş hayvan ihracatının sebebine dair soru 
önergesi ve Başbakan adına Ticaret Bakam Ah
met TürkeVin yazılı cevabı (7/1657) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın yazılı olarak Sayın 

Başbakan tarafından cevaplandırılmasını arz ve 
teklif ederim. 

Saygılarımla. Sinop 
Hilmi İşgüzar 

642 — 
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Halkımızın protein sıkıntısı içd»de bulundu
ğu herkesin bildiği Mı gerçektir, özellikle Tür
kiye'de halkm büyük bir kısmının et ihtiyacı 
deniz ürünleri vasıtasiyle giderilmekte iken trol* 
ların deniz ürünlerini yok etmesi yüzünden b * 
sıkıntı daha da artmış bulunmaktadır. 

Bugün her yerde et sıkıntısı çekilmekte, et 
bulunmadığı için de fiyatların da yükseldiği ve 
bu yüzden bir kilo et alabilmek için Et Balık 
Kurumu satış müesseseleri önünde saatlerce 
kuyrukta vatandaşların bekledikleri günlük 
olaylardandır. 

Bir taraftan et sıkıntısı çekilmekte, kuzu 
kesmelerine müsaade edilmekte, diğer taraftan 
da sığır cinsinden büyük baş hayvan ihracatına 
müsaade edilmektedir. Bu iki zıt tutumun bağ
daştırılması nasıl mümkün olacaktır? Bu ba
kımdan : 

1. — Türkiye'de et sıkıntısı had safhada iken 
ve fiyatlar halk tabakasının ödeme gücü üstün
de- bulunurken sığır cinsinden büyük baş hay
van ihracatın-a müsaade edilmesinin gerçek se
bebi nedir? 

2. — Basına Sayın Başbakanın intikal eden 
beyanatında fiyatı yükselen ve temininde güç
lük çekilen her mal için ithalât yoluna başvuru
lacağı ifade edildiğine göre, acaba et sıkıntısı çe
ken vatandaşlar için et ithalâtı yapılacak mı
dır? 

3. — Erken kuzu kesimi yoluyla büyük çapta 
et kaybının olduğu bilindiği halde neden kuzu 
kesimleri bir kayıt altına alınmamaktadır? 

4. — Halkımızın fakir ve ödeme gücünden 
yoksun olması ve et buhranının devam etmesi 
karşısında canlı hayvan ihracına müsaade eden 
Kararname kaldırılmayacak mıdır? 

T. (X 
Tiea*4 £afc*öl*ı 30.6.197:3 

D * # k * ı ^ Gımd &ekr«te*îi#i 
%r»eaA Gm& j\Gs$ftrJü|jü 

Millet M&Am SJagkanlığına 
İlgi : 8.6.1973 tariifcti, 7999/600023-7/1657 

sayılı y&zıkrı. 

iSünop Milletvekili ISayın Hilmi Ifjgüzar'ın, 
'büyük baş canlı hagp&ıı ihracatı ile ilgili soru 
öneaşgeşinin cevaibj ügşilştıe 'sunulmuştur. 

B%ilerine ısay^gigsfe arrz ederdim. 
Ahmet Türteel 

Tiearet Bakaaıı 

Memleketimizin üçtülketim ihtiyacı gözönünde 
tutularak ve iç piyasada fiyat ist&krarını mu
hafaza okmeik mL&mşfo- 8 ®JM& UN7& t a r i h M e n 
itibaren ıgesçedi <o'lı»tik üzer% mfaa? mmi büyük
baş e m k kayvm iteac^ 7/$ft03 sayılı Kafar-
na>mıe file 6 ay içift dw^ruAsMiş&tt. 

İç piyasa fiyatlarına «sağlanan istikrarın 
davamı ve tüketim fazlası ihraca saliıh büyük
baş canlı hayvan hubınmaması nedenleriyle, 
mezkûr durdurma kararı ; 6 .7 .1972 tarih ve 
7/4617 sayılı Kararname ile «Canlı manda» yi 
da kapsamına alarak süresiz yürürlükte bıra
kılmıştı. 

Büyükbaş canlı hayvan ihraciyle 'ilgili yu
karıda yer alan durdurma kararlarının yü
rürlük süresince,; i^tüketim ihtiyacı yönünden 
ve aşırı fiyat dalgalanmalarını Önlemek ba
kımlarından olumlu tesirler görülmüşe de, flç-
tüketim ihtiyacı dışında fealan ve tam besili 
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durumda bulunan, kombinalar tarafından da 
alım imkânı olmayan «Canlı manda» nm, ihraç 
yoluyle değerlendirilmesi 'zarureti dolayısıyle, 
5 . 4 . 1973 tarihli ve 7/6231 sayılı Kararname 
ile alman ürün ihracı, serbest bırakılmıştır. 

Diğer taraftan, İkinci 5 Yıllık Plânda 1972 
yılı için kabul «dilen rakamlara göre; memle
ketteki her yaşta hayvan mevcudu, kasaplık 
güç ve et üretimleri aşağıdaki tabloda göste
rilmiştir. 

öimsi 

Her yaşta 
hayvan 

ımevcudu 
bin baş 

Kasaplık 
güç '•% 

Kasaplık 
miktar 

Karkas 
ağırlığı 
1 baş 

Et 
üretimi Kg. 

Koyun 
Sığır 
Kıl fceei 
T. keçi 
Manda 

37 527 x 
13 182 x 
15 010 x 
5 152 x 
1 198 x 

39,54 == 
17,13 = 
'36— = 
28,5 = 
17,74 = 

14 838 176 x 
2 -258 077 x 
5 403 600 x 
5 468 320 x 
212 525 x 

16,6 = 
91,5 = 
15,1 = 
17,7 = 

102,— = 

244 829 904 
206 614 046 
81 594 360 
25 989 264 
21 677 550 

Bu 'durumda 1972 yılında kasaplık gücün 
tamamının kesilmesi halinde 580 705 ton et 
üretildiği Ikabul edilirse, DPT.'nm 1973 yılında 
üretileceğini tahmin 'ettiği 578 000 ton ete kı
yasla 2 705 ton etin üretim fazlası olarak ka
bulü gerektiğinden ve 'son yıllarda hükümet
lerce besiciliğe verilen önem karşısında 1973 
yılında et veriminde ve bnıneitiee et üretiminte 
daha da artış olacağı bir gerceik olarak: ortaya 
^çıkmıştır. 

Memleketimizde mera ve ahır besiciliği şek-
lilnde .hayvan beslendiği, bunların »enenin her 
ayında dağılan (muntazam bir pazarlaması ol
madığı, bölgelere ıgöre değişifklik göstermekle 
beraber genellikle mera besisi hayvanların 
Temmuz - Ekim, ahır (besisi hayvanların ise 
Aralık - Mart aylarında pazarlandıkları ma
ilimi arıdır. 

Muayyen devrelerde pazarlara arz edilen 
besisini almış hayvanların tamamının değer
lendirilmesi, bugünkü olanakları ile Et ve Ba
lık Kurumunun ve serbest piyasanın /gücünün 
dışında kalmaktadır. 

Besisini alımış hayvanların daha fazla bek
letilmesinin ekonomik olamayacağı açıklık ka
zanmıştır. 

Yukarıda açıklandığı üzere, üretim fazlası 
olarak hesaplanan 2 705 ton etin canlı olarak 
tekabül ettiği miktar da talkriben 30 000 baş
tır. Bu miktar Bakanlığımızca, kabili ihraç sı
ğır cinsi canlı hayvan olarak kabul edilmiştir. 

Toplam 580 705 124 

Et ve Balık Kurumuna besi hayvanlarının 
alınmam için özel besiciler tarafından yapılan 
ısrarlı talepler, -proje dışında besi müddetleri
ni doldurmuş bir kasaplık hayvan potansiye
linin mevculdolduğunu saptamıştır. 

İç piyasa fiyatlarının müstalkârlığınm deva
mı yanında, Et ve Balık Kurumunun 8 000 
tonluk sığır eti stoku da devamlı olarak ihtiya
ca arz edilecek durumdadır. 

Bu yıl için, üretim fazlası olarak saptanan 
canlı 30 000 baş besili sığır cinsi hayvan ihra
cının et darlığı yaratmayacağı ve iç fiyatlarda 
da olumsuz bir etki yapmayacağı, ayrıca ihraç 
edilen miktar kadar özel 'besi hayvanlarının 
da ısatınalınmasına imkân sağlayacağı görüşü 
Bakanlığımızca benimsenmiştir. 

Bu itibarla iç tüketim ihtiyacında boşluk 
yaratmamak ve iç piyasa fiyatlarında aşırı dal
galanmalara da sebebiyet verilmemesini temi-
nen, bu yıl içinde, besili 30 000 baş ile bağlı 
kalmak ve ihraç şartları ile miktarları Bakan
lığımızca tespit ve tayin ©dilmek kaydiyle 
anılan tür ürünün ihracı yürürlükteki İhracat 
Rejimi Kararına göre lisansa bağlı tutularak 
7/6373 sayılı Kararname ile serbest bırakılmış
tır. 

Lisans tatbikatı nedeniyle, iç piyasa ihti
yacı ve fiyatlar sürekli olarak Bakanlığımızca 
izlenebilecek ve gerekli (görülecek tedbirler de 
anında alınabilecektir. 

Et ve Balık Kurumu kuzu kesimi yapma
makta, dolayısiyle kuzu eti satmamaktadır. 

— 644 — 
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Adı geçen Kurum, belediye nıezıbabalarında 
şahıs kuzularını talep üzerine Ikesmektedir. Be
lediye mezbahalarında yapılan kuzu kesimleri 
ise Tarım Bakanlığının Ibu 'konudaki tamimine 
göre yürütülmekte ve kesime getirilen hayvan
larda asgarî ağırlığının 16 ıKg. olması aran
maktadır. 

Bugün 'memleketimiz Doğu ve Güney böl
gelerinde kuzu (kesimi yapılmamakta ve hay
vanlar besiye alınmaktadır. 

Orta Anadolu bölgesinde kuzu kesimi pek 
mahdut denecek ölçüdedir. 

Trakya, Marmara ve Ege bölgelerinde er
ken kuzu kesimi vardır. Bunun sebebi, mandı
racılığın ıgelişmiş 'olması ve süit (ürünleri üreti
minin arıtmış bulunmasıdır. Ancak, bu bölge
lerde de erken kuzu kesimini önlemtek ilcin Ta
rım Bakanlığınca kuzuların besiye alınmasını 
teminen gerekli projeler hazırlanmış ve konu 
Hükümetçe ele alınımııştır. 

20. — İzmir Milletvekili Şhıasi Osma'nm, 
üzüm taban fiyatının ilânına dair soru öner
gesi ve Ticaret Bakam Ahmet Türkel'in yazılı 
cevabı. (7/1664) 

Millet Meclisli Raşteanılığırun 
Aş'ağıdafki sorullarıımm Sayın Ticaret Ba

lkanı tarafından yazıla olarajk cevapllandiimflmia-
sınıa müsaadelerimi riica 'ederim. 

Saygıllarımla. 
İamir Milletvekili 

Şinasi Osmıa 

Çfeçeın sene Ferid Melen Hükümetıiolin al
dığı hatalı kararlan yüzünden paimulk ve üzüm 
ımüstahsilinlin ıığrıadığı 'kayıp ve zararların 
tesirleri hâlâ .sıcaklığım ımühafaza /etmektedür. 

.Pamuk ihracı ilçfiıı doların 14 liraya çıka-
rıimlaması, pamulk taban fiyatlarının düşük tu
tulması pamuk müstahsilini nasıl yıkmış, ise 
üzüm taban •fiyia.tllıa.rınm da 280 ilâ 300 kuruş 
olarak ilânı (kısa bir zaman sonra üzüm fi
yatlarının 950 kuruşa fırlaması üzüm müstah
silini de çoik 'kötü bir duruma sokmuştur. Bu 
sebeple : 

1. Yaklaşaın üzüm mevsimli gözönünde 
tutuılaraJk üzüm .taban fiyatları ile ilgili ha-
zırlılklar ne safhadadır? 

2. Haziran sonunda veya en geç Tem
muz başında, taban fiyatlarının ilânı düşünül-
üii'ekt'e midir? 

3. Üzüm müstahsilinin geçen sene uğra-
rdığı zarar gözönüınde tutularak taban fiyatının 
500 kuruştan aşağı olmaması için gerekli 
tedbir alınımış mıdır? 

• T. C. 
Ticaret Batenılığı 2 . 7 . 1973 

Dışticaret Genel IS'elkreterliği 
İhracat Genel Müdürlüğü 
Dosya No.' : 19. 322. 91. II 

10232 
Koınu : ç. k. üzüm Hjk. 

Türkiye Büyük Mülleıt Meçlisi Başkanlığına 
İılgi : Geneli S'eikretıerflîk Kanunlar Müdür

lüğünün 12 . 6 . 1973 tarihli ve 8017/60126 
- 7/1664 sayılı yazıları. 

İzmir Milletvelkiüü Şinaısi Osma'nm çekir
deksiz kuru üzümı taban füyaıtiları fkontusıın-
diaıki önıeırgesinde yer alan suallere ilişiklin açık
lamalar elkte suınüılmuışttur. 

Bllgileiünize arz ederim. 
v Ahmet Türkell 

Ticaret Balkanı 

Izimür Milletvelkiöii Sinesi Osmıa'nın cefair-
ddkfciiz kuru üzüm konusundaki önergesinle ait 
cevaplar : 

Cevap : 
1. 1973/1974 dönemi eekirdelksiiz kııru 

üzüm Devlet deste|M'em!e abm!lan ille ilgili 
ölaralk görüşleri tespit edilmek üzene, alâkalıı 
resımî ve. özeli Ikurukışjlların iştiralkiylie 3 Mayıs 
1973 tarihinde Bakanlığımızda genel bir 
toplantı yapılmış ve toplantıda liılgilllileriın dün
ya rekolte, tükıetiim va ihraç ımiktarHarı, ma-
lliyetller, taban fiyatı seviyesi, alivre satış
lar, ihraç politifeası vs. konula rdalki görüş
leri geniş blir şekilde ımüzafcene edilmiştir. 

Dliğer^ .taraftan Londra'da bütün üretici 
memülelketlerliın iş!tJiralkiyle 11 - 15 Haziran 
1973 tariinîeri arasında yapılan toplantıda 
1973/74 sezonu çdkindıelksiz kuru üzüm dünya 
dunuma! etraflı bir sekilide, eleştirilmiş'tiir. 
(Mezkûr töplaotıya mıelnıMcetliımiz geniş bir 
heyetüe' katılmıştır. 

öevap : 
- 2. Yufkanda «cevap Fde» belirtilen top

lantılar sonucunda elde edilen doneler ha
len Bakiaralığımrzca değerlendirilmektedir. 

C45 — 
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İJİgilii meslekî kıuruluflar, bu senle çetkirdeik-
ısi'Z kuru üzüm dünya Ikomtjoriktfürfüaıüıı gayet 
nıüsaüddlmtajsı dokyısıyle, 1973/1974 döneımtü 
deısteikteme .alım Earannaamelsiııiiıı evvelki yıl
lara nazaran daha gıeç ilân edilmesinin faydalı 
olacağını, 3 Mayıs 1973 tarihlinde Başkanlığı
mızda yapılan toplantıda beMjtfaaaSş bulım-
ımıalktiadırllar. (TürMye Zlıüraat öd&ferı BMlği 
15 Tetmmuzu, Tariş 30 Temanuzu, îzımfir Tıiiea-
neit Odası, Tlicaret Borsası w İhracatçı Bir
likleri de mümjkün olduğu 'kadar geç bfir ta
rihi öngörmüşlerdir.) 

Bu litübarüa, alman madde taban fiyatları
mın, Bdfeanlığiimijzca 1973 Tetmimuz ayı so-
ın'umıa doğru ifân ediflimes'i önıgörülimiektiedir. 

Cevap : 
3. Adı geçen ürünün dış pfiyaısaJİarda de-

ğerlendirâldliği ölçüde üneıtleinliai d© bundan 
istSfade «ttirilınîesi için gerekli çalışmalar ya-
pilimıalkttadDr. Ndtıdklim, geçen yıl üdkmeii (ta
ban fiyatları seviyesindıeın Ta^iüş^ ıteöiım ledemi' 
ortak üratfeiye, kiılo başınla I Tl. Mk ek öde-
me yapıknış bulunmakta ayrıca 50 kg / krş. 
Ilujk yanft bir ödieme yapılnnası konusunda Ba-
fcanlığıımiızca Başbafcaınilığa 18 . 6 . 1973 ta
lihli ve 9540 sayılı yazlımızla bir Karaımaane 
sevk edilmiş bulunmaktadır. 

Önümüzdeki 'ihraç ısezıonuında ise, dış pi
yasa koınjoniktürüınlün yüksek olacağı tahmin 
lolunduğu eıbetle, ünetiiicmin bil yüksek fiyat 
ıs>eviyeısindıen astömde erfctlferal'efciknıesi a<maci.y(lfe, 
'Sevk edilecek DeıstfeMieımıe Alma Karamame-
,slnie geçen sjeıne|kJilie'rdeAn farklı hüfcümleırİBi g&-
tirillmetsji öögörülm'eîtotedi'r. 

21. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'vn, 
«Özel Pilotttj, Müşavere, Kaptanlık Şirketi1» ne 
dair soru önergesi ve Ulaştırma Bakam Saba
hattin Özbek'in yazılı cevabı (7/16fi7) 

Milllet Meclisi Başkanlığına 
9 . 6 . 1973 

Aşağıdaki soruımutni 8ayın Uktjtiinma Ba<-
ikanı ItaTafiindan yazılı olarak oevapılaındırıllma-
ısmıa aracılığınızı saygıftiari/mfila sunamm. 

İstanbul Mtüllertsv'ekili 
Reşit Ülker 

Soru : Montrö Antlaşması gereğinice Ak
demiz ve Karadeoizd birbiriime bağlayan fetan-
buıl Boğazmdaın gfe<çiş ve durma Devlet tetoelâ-
altındadır. İstanbul Boğazı, ve Çanakkale Bo-
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gazımdan yılda ortiallama 15 000 yabancı ban
dıralı yü!k ve yolcu gemnısi geçer. Bu gıeımile-
îiin geçişleri J). Demiryolları Liman İşlet-
mölerii t a raf nidan m'eydana getinlilmfe, Pilota j 
teşkilâtı ile yürütülımtefctedir. 

Bu açıjk yasal durumıa rağmen bu işl'edü 
özel dliarak yapmaya kalkanilar olduğu, butn-
üarım Devletim limanlarmdan, demiz fenerle-
nindten, haber alana araelanndaaı yararlanarak 
pana kazandıkları doğru mudur ? 

Bu alanda kuraları «özril Ftiîto'taj, Müşavere, 
Kaptanlık: Şiıketirakı» Ulaştırma Bakanlığı 

• bütçesinde Denizcilik Baaıjkasmın zarar etti
ğinden bahseden 7 millet vekili olduğu ileri 
ısürülraolellötedlir. Bu (iddiamın aslı vtar imidir? 

! T. €.. 
j Ukşlırnıa Bakanllığı 3G . 7 . 1973 
\ Demiiz UlaştarffliJaiSi 
•t G'on^I Müdürlüğü 
\ F -12/3 - 9/3886 -10771 
j Konu : Özel Pıilotaj Müşavir Kap-
• tanlıJk hk. (sorıı önergesii cevabı. 
j 

\ Millet Mecüiiisi Bıaşkaınîığrna 
t İlgi : Greneıl SetereterKilk Kanunlar Müdür-
j lüğü toaşliklı 12 . 6 . 1973 tarih ve 8024/60210 
\ /1667 sayıflı yazınız. 
\ 5842 «ayık Deınizcilü(k Bankası T. A. O. lığı 
İ Ikuruluş Kaıranıu hülküımlerinlde TürMye'de 
î Istaaalbul, İzmir ve Traibzon lliımanllarında, kıla-
\ vuz"l\tk Mzmıet'Mn bir İkamu kuruluşu oilatn̂  
! Don'üzcilik Bankası T. A. O. ılığınıca yürütüle-
j ceği, layri'ca Bakanlar KuTfullu Ikararı ile fefen-
j dibine tevdi edilleice'k diğer limanlarda ¥ıı 
\ göpev ve hizmietl'eıii tekeli şıdkMnde yapmifükla 
I yetlklli felifidığı açıteça bellirtiillimiştlir. 

\ Ulus'to.rarası bir ,su yoilu cylıması nedeaıi ilie, 
! Boğazılar Statüsünü düzenıleyen Mönıtreux 
I Anldlaşması, Boğaz geçişlerinde gomilıenİn kı-
f lavuz ve rom!örikör alma istekle rina ibtli'yarî 
\ bı-raıkmalkita, böyl'e bir hiamet geınıMeraaı 
\ acente ve 'kaptanlarının tailebıi üzeıiine Tivrfe 
î makamaitı tanafıııdam lâyikı iillle ifa edildiği 
| taikdbde talep isabibinee tıarllfe ihsasları dâ-
;• bilimde rüsum ve teajküt ödanımekbedir. 
, Bakanllar- KuruOunun 19 . 10 . 1961 gâin 

ve 5/1806 sayı'lı Karaj-ı ille yürünlüğe komıl-
ımtuş bıtluınian «Dış hatlara sefer yapaın gemi
lere g^ri§ ve. cilasın düzenlenmıeısü haflckm-
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dakli Yönetımiel/iğiın 2 nci ınmddeisiıne, ŷ int© Ba
kamlar Kurulunun 24 . 6 . 1972 gün ve 
7/4591 sayıllı kanarı lüle (N) bendi eiklenmesi 
üzerimle, Özel Piilotaj ve Mücavir (kaptanlık Şir
ketinim hizrnı'öte müdahli olması; 

a) Uluslanarası andlaşma ve- münasebet
lerin icra ve düzeınılenmelsıi, «Montreux Andlaş-
m'aısı muvacehesinde», 

b)' Miü'lî güvenliğimiz, 
c) Demi'zdülli'k Bankası T. A. O. lığıınea yü

rütülmekte olan bir hizmete ımüdahale, 

Yönlerimden sakıncalı durumilar yarat-
ımaiktıadır. Mezkûr konu, BaSkanlığiımı-zca ince
lenmiş olup yukarda bahsedilen Bakanlar Ku
ruru kararını yürüt mleikle yükümlü diğer 
baikanlılklaıra ve Başbakanlığa görüş ve müta
lâalarımız bilcMrilmiştir. Kılavuzluk hiameit-
lerâniın DenizcMik Raınfkası T. A O. 'lığıntea 
yürütülımtesj hususumda, ımililî (menfaatlerimiz 
açısından bîr kararın alınması iciln, konunun 
Millî Güvendik Kurallına götürükniesi de 
Genelkurmay Başkamlığunica uygun görül
müş ve bu husus M. G. K. na intikal ettiril-
miştıir. 

Dış batlara sefer yapan g-emıüler© giriş ve 
çıkışın düzenlenmesli hakkında Yönetımeiliktc 
yapılması za.ruri olan değişiklik, Millî Gü
venlik Kuruluındalki calışma'ları müteakip so
nuçlandırılarak ilgili malkaımlarca gereiklti iş-
lamler yapılacaktır. 

ömengıede belirtlildiğıi veçhile öz'el Piilotaj 
ve Müşavllr Kaptanlık Şirketlinliın) Devlettin li-
man'Ları, deniz fenerleri ve haber alımla araç
larından istifade ile kendilerine miaddî men
faat tiemin etikleri hususu ücret muıka'Mil'inde 
olmaktadır. 

Özeli sektörün anılan jkoıniudaki faaliyetleri, 
Den/izciliifc Bantkaisıının ımezlkûr sahadaki kâr
lılığını m'e'nfî yönden etklHeyiici bir unsur nite
liğindedir. 

BiılgiılerİMize arz ederim. 
iSaba'haitltiiın Özbek 

Ulaştırma Bakanı 

22. — Kahraman M araş Milletvekili İbrahim 
Öztürk'ün, Maraşspor Kulübünün 3 ncü lige 
alınmasına dair soru önergesi ve Gençlik ve 
Spor Bakanı Celâl&ttin Co§kun'un yazılı cevabı 
(7/1671) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Saiym G«nçiik ve Spor Ba

kanı (tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına 
aracılığınızı saygı ile rica ederim. 

12 . 6 . 1973 
K. Manas Milletvekili 

İbrahim Öztürk 
Soru : 
Kanunla kendisine, haklı olarak, «Kahraman

lık» sıfatı verilen »tarihî Maraş ilimizin 3 ncü lige 
alınımam'aısı ıiil 'gençliğini ve halkını derin bir üzün
tüye sevk etmektedir. Sayın Cumhurbaşkanının 
gezileri »ırasında Marazlıların başlıca dileklerin
den 'birisi de 'bu 'olmuştur. 

Merkez nüfusu resmen 105 O00, fiilen 
150 000'i bulan ve çevresiyle yarını milyonun üze
rinde bi(r vatandaş kitlesini barındıran K. Ma
raş 'ta kurulan (Manas Spor Kulübü) nün türlü 
müracaatlara rağmten 3 ncü lig'e alınmaması ne
deni aınlaşılaımaım ıştır. 

Geçen yıl bu konuda Bakanlığa yönelttiğim 
yazılı soruya verilen cevap ne beni, ne de halkı
mızı tatmin eıtmeaniştlir. «Güya, Maraş Spor 'böy
le bir konuda ilgili mercilere müracaat ötmemaş-
t'ir.» Oysa, gerek resmî, gerekse şifahi müracait-
ların ardı arkası kesilmemiş ve fakat o günkü Ba
kanla Futbol Federasyonu Başkanının ve diğer 
yetkililerin anlaşamamazlığı yüzünden Maraş za
rar görmüştür. Bugün, şartlar da Bakan da de
ğişmiştir. Maraş gerek nüfus, gerek saha ve. ge
rekse malî,»ekonomik, teknik ve idarî yönlerden 
büyük atılımlar kaydetmiş ve etmektedir. Ma
hallinde yapılacak ciddî bir etüt bunun haklı
lığını ve doğruluğunu ortaya koyacaktır, 

Müstevli düşmana karşı ilk kurtuluş bayrağı
nı açan ve bir devleti yenen K. Maraş ilinden bu
nun esirgemeyeceğine ve il gençliğinin tek iste
ği olan bu (hususun Süratle yerine getirileceğine 
•inanıyorum. 

Çeşitli idarî kademelerden geçerek değerli bir 
vali sıfatını kazanan yetenekli ve tecrübeli Sayın 
Gençlik ve 'Spor Bakanı meslek arkadaşım C. Coş
kun'dan ve sayın ilgili makam sahiplerinden Ma
raş gençliği adına (bunu istirham ediıyorufm. Bu 
duygu ve düşüncelerle Sayın Bakanlığın aşağıda
ki sorulma cevap lütfetmesini dilerim : 

1. Maraş Spor Kulübü 3 ncü lige alınacak 
mıdır? Alınaeaksa ne zaman 'gerçekleşecektir? 

2. Bu konuda yapılan inceletme ve p'lânlaıma 
'hangi safhadadır? 

— 047 — 
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T. C. 
Gençlik -Ve. Spor Bakanlığı 16.7.1973. 

Sayı : 001 - A/130 
Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : Genel Sekreterlik, Kanunlar Müdürlüğü'. 
16 . 6 .1973 gün ve 8038/60366 - 7/1671 sayılı 
yazı. : 

Kahraman Maraş Milletvekilli İbrahim Öztürk' 
ün Maraş Sporun 3 ncü lige alınmasına dair so
rusunun cevabı ilişiktedir. 

Ara 'ederim. 
Celâlelttin Coşkun 

Gençlik ve Spor Bakanı 

T. 0. 
Gençli ve Spor Bakanlığı 16.7.1973 

Sayı : 001-A/130 
Komi : Maraş .-Sporun pro
fesyonel futbol takımı teş
kili ıtaılöbi H'k. 

Sayın İbrahim Öztürk 
K. Maraş Milletvekili 

• Bütün 'dünyada olduğu gibi futbol tutkusu 
'yurdumuzda da hızla gelişmiş ve profesyonciliğin 
'kabulü ile de şehirlerden gelen istekler, diğer 
'bir ifadeyle sosyal talebin 'baskısı, üsteni]en ölçü
de bir incelemıe ve araştırana yapılim'adan profes
yonellik uygulamaya konmuştur. 

Aneak, uygulamadaki aksaklıklar bütün çıp
laklığı ile ortaya çıkmış ve bu şekilde 1O0 d'en 
fazla kulüp (ile liglerin devamını; mümkün olma
dığı anlaşılarak yenliden bir düzenleim'e ve değer-
lendlrm'e yapılması zaruret haline gelmiştir. 

düzenlemek ve kad'ömeli bir şekilde aımatöılüğe 
dönüşümlerini sağlamak için gerekli arattırma ve 
.çalışmalar yapılacaktır.» 

Buna, göre plân gereğince asıl olan aimatör fut
bol kulüpleri içindeki profesyonel futbol faaliyet
lerinin azaltılması ve disipline edilmesi için, iki 
yıldır, daha önce de Baikanlığımırzca da kamuoyu
na ilân 'edildiği gibi, bir uygulatma yapılmakta
dır. Ö'te yandan bu uygulama devamı öderken, lig
lere değişik nedenlerle giremeyen sosyo - ekono
mik •yönden gelişmiş bulunan il ve ilçelerimizin 
durumları da incelenmeye başlanmıştır. 

Bu açıdan Olduğu gibi nüfus ve coğrafî du
rumdan ele alınacak illerimizden bilisi 'de Kah
raman Maraş'tir. 

Ayrıca,, bugüne kadarki uygula/ma sonucu, za
manında tesadüfen liglere giren bâzı il ve ilçe ta
kımdan mevcut statü gereğince liglerden düşmüş
ler ve bunların durumları da bugün büyük bir 
problem halline alımi'Ştır. 

1. Bütün bu hususlar ve gerçekler dikkate 
alınmıaik 'suretiyle liglere yenıi bir yön verilmek 
(için iele alınmış bulunan çalışmalar halen teknik 
•seviyede devamı etmektedir. Bu çalışmalar ile bir
likte Kahraman Maraş'in da durumu dikkate alı-
na,cak ve 'değerlendirilecektir. 

2. Neticenin, memleketimizin gerçek ihtiva- • 
çına cevap verecek niteliğe haiz hale .getirilerek 
uzun yıllar aksamadan, uygulanabilir şekilde bir 
ıstaltünün ve organizasyonun ortaya çıkmasına ça-
lışılımalktadır. Esasen, bu çalışmalar 1973 yılı ic
ra plânı gereğince Devlet Plânlatma Teşkilâtına 
intikal ettirilecektir. 

Bilgi ©dinilme'slni saygıyle rica ederim... 
Celâdettin Coşkun 

Gençlik ve Spor Bakanı 

23. — Konya Milletvekili Mustafa Üstündağ'-
ın, Konya iline bağlı bâzı ilçe yollarının asfalt
lanmasına dair soru önergesi ve Bayındırlık Ba
kanı Nurettin Ok'un yazılı cevabı (7/1683) 

1 6 . 6 . 1 9 7 3 
Millet Meclisi Başkanlığına 

AşağdıaM sorumun Sayın Bayındırlık Baka
nı tarafından cevaplandırılmasına aracılığınızı 
saygılarımla dilerim. 

Konya Mllleitveklli 
Mustafa Üsitündağ 

Soru : Türkiye'de en (başarılı çalışan kuruluş-
larrmızdan birisi olan Karay olları seçim çevrem, 

Nitekim Bakanlığımı izm 1972 yılı çalışmala
rında ve özellikle Üçüncü Beş Yıllık dönemde, ye
ni strateji Ve Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Plâ
nı ile 1073 yılı iera plânında meseleye büyük önem 
•verilımiş ve bu konuda 'yeniden inceleme ve araş- j 
firmayı öngören ilkeler ve /tedbirler getirilmiş
tir. 

1973 yılı iiera plânı tedbirlerinin 289 sırasında 
yer alan hüküm şöyledir : 

«289. a)' Kamu 'kuruluşlarına dayalı pro
fesyonel sportif faaliyet, dallarınnı 'kademeli bir 
şekilde amatörlüğe dönüştürülmesi çalışmaları ya
pılacaktı r. | 

b) Düğer kulüpler bünyesinde yer alan pro
fesyonel futbol falüyeltilerini, illerin sosiyO - ekono-
mlık 'durumları ve beiMrli kriterlere göre yeniden j 

— '648 
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olan Konya ilkellerinin çoğunun yollarını asfalt-
laariıştır. ÇeşMİ yönlerden oldukça mahrum da 
olan 5 ilçemin yolları" yetkili makamlara ulaştırıl-
nıasına rağmen 1'9'73 asfaltlanıa programına maa
lesef almamaımıştır. 

Aşağıda asillilerini vereceğim asfalt yoldan 
mahrum olan ıbu ilçelerin yollarının asfaltianma-
sı işinin 1974 icra programına alınması konusun
daki Bakanlığınızın görüşlerini öğrenmemize 
yardımcı olunabilir ani? 

Asfaltlanması istenen yollar :. 
a) Doğamhisar ilçesiyle Argıtflran arası Ak-

şelhir - Kiönya yokuna bağlı, 

b) Yunak ilçesi ile • Akşehir arası, 
c) Hadûm ilçesiyle Çumra 'arası Konya Ka-

raunaın yoluna bağlı, 
d) Bozkır ilçesiyle Çumra arası Konya Ka

raman yoluna bağlı, 
e) Eı un enek ilçesiyle Mut a raisi Konya Mer

sin yoluna bağlı, 
f) Ayrancık kasabası ile Ereğli arası. 

T. C. 
Bayındırlık Bakanlığı . 5.7.1973 

Özel Kalem 
Sayı : 1063 

Konu: Konya Milletvekili 
Mustafa Üstüne! ağ'in ya
zılı sorusu Hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 21 . 6 . 1973 tarih ve 8079/60619-7/1683 

sayılı yazınız. 
Konya iline ibağlı bâzı ilçe yollarının asfalt

lanması hakkında Konya Milletvekili Mustafa Üs-
tündağ 'tarafından verilen yazılı soru önergesi 
'aşağıda cevaplandırılmıştır. 

1. 1974 yılında ele alınması tasarlanan Ak
şehir - Konya yolunun yapımı sırasında Argıtha-
nı - Doğanhisar yolunun da mevcut 'imkânlar 
eerçfervesinde onarılarak asfalt kaplamaya hazır
lanmasına çalışılacaktır. 

2. Yunak - Akşehir yolunun 25 kilometrelik 
kısmı 1973 yılında asfaltlanacaktır. 'Geriye kalan 
35 kilometrelik kışlının, yapım ve bütçe 'imkân
larımıza göre 1974 yılı programına alınmasına 
çalışılacaktır. 

3. Hadim - Çumra, Bozkır - .Çumra, Erme
nek - Mut ve Ayrancı - Ereğli yollarının asfalt-

25 . 7 . 1973 0 : 2 

lanmadan evvel yeniden onarıma tabi tutulmala
rı ve ailt yapılarının asfalt kaplamaya hazırlan
maları gerekmektedir. 

• Bu nedenle söz konusu yolar bütçe imkânla-
mmıza göre ilerdeki yıllarda onarıldıktan sonra 
asfalıtlanabilecektir. 

Bpgilerinize arz »ederim. 
Nurettin Ok 

Bayındırlık Balkanı 

24. — Amasya Milletvekili Vehbi Meşhurhm, 
Amasya ili Kayabaşı bölgesinde bir şeker fabri
kası kurulmasına dair soru önergesi ve Başba
kan adına, Sanayi ve Teknoloji Bakam Nuri Ba-
yar'ın yazılı cevabı (7/1693) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sonumun Sayın Başbakan tarafın

dan yazılı olarak cevaplandırılmasına 'aracılığını
zı saygı ile rica ederim. 

1 7 . 6 . 1 9 7 3 
Amasya Milletvekili 

Vehbi Meşhur 

Bir sanayi bölgesi olmayan ve afyon ekiminin 
de yasaklanmasından sonra geçim sıkıntısı hayli 
'artan İlimiz halkı her geçen gün sanayileşmiş il-
'lere göç etmektedir. 

Yurdumuza, kurulması kararlaştırılan 3 şeker 
fabrikasından birinin senede 780 - 800 bin ıton 
pancar üreten Kayabaşı 'bölgemize kurulduğu (tak
dirde ilimizde işsizlik ve geçim sıkıntısı nispeten 
önlenmiş olacaktır. 

Bir şeker fabrikasının illimiz Kayabaşı bölge
line kurulması konusunda sayın Hükümetin gö
rüşü nedir? 

Kurulması düşünülen iller 'arasında ilimizin 
de durumu dikkate alınmakta mıdır? 

T. C. 
Sanayi ve Teknoloji 19 . 7 . 1973 

Bakanlığı 
Kamu İktisadî Teşebbüsleri 

Dairesi Başkanlığı 
Sayı :13/1Şeker-3s. . 

7/1693 - 8098 
Konu : Amasya'da ku
rulması istenilen Şe
ker Fabrikası Hk. 

Millet IMeclisi Başkanlığına 
Amasya Milletvekili ıSaym Vehbi Meşhur' 

un Amasya'da yeni ıbiır şeker fabrikası kurulma-
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sı konusunun yazılı olarak cevaplamdırıimaisı-
ııa ilişkin Başbakanlığın 5 . 7 . 1973 tarihli ve 
6577 sayılı yazısı ekini teşkil eden «loru öner
gesi incelendi. 

1. — Memleketimizin şeker tüketimi 1972 yı
lında 724 000 ton ıgübi yüksek bir seviiyeye ulaş
mış olup, Üçüncü IBeş Yıllık Plân döneminin 
son yılı olan 1977\1G bunun bir milyon tonu 
aşacağı tahmin edilmektedir. 'Hıızla artan şeker 
talebini karşılamak üzere 'bar taraftan pancar 
potansiyeli ve teknik ışartlar bakımından uy
gun bulunan Adapazarı, Burdur, Eskişehir, 
Konya, Turhal Şeker falbrikalarının tevsiine gi
dilmekte, öte yaridan da yeni fabrikaların (ku
rulması için çalışmalar yapılmaktadır. 

2. — 'Türkiye iŞeker Fabrikaları A. Ş. Genel 
ıMüdürlüğünce, 1969 - 1971 döneminde DSİ ve 
Topraksu ,gilbi kuruluşlarla da teşriki mesai ya
pılıp ; sulama, drenaj ve arazi ısılalh projelerine 
ait bilgiler de derlenerek 17 şeker fabrikası 
ekim bölgelerinde ayrı ayrı çalışmalar yapıl
mak suretiyle pancar potansiyeli gerçeğe yakın 
bir şekilde tespit edilmeye çalışılmıştır. 

3. — Üçüncü İBeş Yıllık Plân döneminde ku
rulması öngörülen birinci ikinci ve üçüncü şe
ker- fabrikaılarmın, kuruluş yerlerinin, pancar 
potansiyelinin, günlük pancar işleme kapasitesi 
4 000 - 6 000 ton civarında olan 'bir fabrikayı 
optimum kampanya süresince çalışıtıraibitecck 

bir seviyede olması ön plânda tutulmaktadır. 
Ayrıca yeni şeker fabrikası kurulması konusu 
incelenirken, öncelikle bölgede mevcut şeker 
fabrikalarının durumları ele alınmaktadır. 

4. — Bu prensipler çerçevesinde Amasya ve 
Turhal Şeker falbrikaları konusunda tespit edi
len noktalar aşağıdadır : 

a)1 1964 yılında kurulmuş olan Amasya 
fabrikasının pancar işleme kapasitesi 1968 yılı
na kadar 1 800 ton/gün iken, şeker tüketimin
deki artış 've pancar üretim, potansiyeli gözü
nün d e kulundurularak bdlâhara 4 800 tona çıka
rılmış ve 1972 yılında fiilen 5 081 ton/gün pan
car işlenmiştir. 

ıb) [Fabrikanın şeker pancarı hammadde 
alanına; 

—• Amasya ilinin; ımerkez, Göynücek, 'G. Ha-
cıköy, Merzifon, [Suluova, Taşova. 

— Çorum ilinin; Alanca, LMecitö-zü, Örtaköy, 
Osmancık, 

— iSamısun ilinin; 'Havza, Lâdik, Kavak, Ve
zirköprü, 

— 'Tokat ilinin; Erbaa 
llçefcri girmektedir. 
e) Yukarıda sıralanan 16 ilçenin toplanı 

pancar üretimi 1972 yılında âzami düzeye çıka
rak 831 308 tona yükselmiş olup, aşağıdaki 
tablonun tetkikinden de anlaşılacağı gilbi, bu
nun 22 602 tonu Tutkal, 809 206 tonu da Amas
ya Şeker Fabrikasında işlenmiştir. 

İl veya 

Amasya ili 
Çorum ili 
ISamsun ili 
Erlbaa ilçesi 

ilçeler 

(Pancar 
öken 
köy 

ısaıyisı 

249 
144 
ı214 

9 

Amasya 
Fabrikasın
da işlenen 

ton 

391 919 
150 047 
256 812 

10 428 

Turhal 
Fabrikasın
da işlenen 

ton 

22 602 
,— 
— 

1 1 1 1 

Toplam 
pancar 
üretimi 

ton 

414 521 
150 047 
256 812 

10 428 

Toplaim G16 809 206 22 002 831 808 

c) Amasya faibrikassmm pancar üretimi yö
nünden önemli bir bölgesi olan ve yeni bir fab
rikanın kuralınım istenilen Kayabaşı, geçmiş 
yılla,nda Turhal'a »bağılı 'bulunmakta idi. Kaya
başı bölgem; demiryolundan Suluova'ya 51 Km. 
uzaklıktadır. Bölgenin 3 kan'tan vardır. Kızılca 
kantarının iSuKıovaVa S3, 'Tmrhara 44, Ovasa-
ray kantarının Suluova'ya 50, Turhal'a 47 Km. 

uzaklıkta olması nedeniyle Turhal Fabrikasına 
daha yakın mesafededir. (Bu nedenle Kayaibaşı 
bölgesinin pancarı aynıı miktarda taşıma ücreti 
ödemek suretiyle ıSuluova ve Turhal'a nakleldi-
leibİlmektedir. Ayrıca DD uda ilk 100 Km. için 
fiks bir ücret uygulandığından, bu uzaklık için 
taşıma ücreti değişmeimektedir. Kayabaşı, Tur
hal ve Amaisya fabrikalarının kampanyalarının 

— «50 — 



M. Medsü B : 133 25 . 7 . 1973 O : 2 

aynı zamanda bitirilebilmesi yönümden tampon 
bölge olmaktadır. 

-d) Kayabaşı bölgesinin pancar üretim tah
mini 1975 yılı için 135 000, 1980 yılı için 152 
bin tondur. Bu üretim, günlük normal pancar 
işleme kapasitesi 1 000 ton olan çok küçük bir 
fabrikayı ancak 110 - 125 gün çalıştırabilecek
tir. Ibngünkü teknolojik ve ekonomik koşullara 
göre küçük kapasiteli fabrikalar ise rantalbl ol
mamaktadır. 

e) Turhal fabrikasının normal pancar işle
me kapasitesi 2 500 ton/gündür. Son on yıl 
(1963 - 1972) ortallamalarına göre 449 429 ton 
pancar üretilmiş ve 421 755 ton pancar işlen
miştir. (Bu dönemin ortalama fiilî pancar işleme 
kapasitesi 2 607 ton/gün ve kampanya süresi 
de 161 ıgündür. 

f) 1972 yılında fabrikanın ekim alanların
da üretilen 433 046 ton pancarın il ve ilçelere 
dağılımı şu şekildedir; 

Pancar 
Köy üretimi 

11 İlçe sayısı Ton 

Tokat 

Sivas* 

Yozgat 

Am-astya 

Genel r 

« ) • 

[Merkez 
Almus 
Artova 
Niksar 29 
Reşadiye 
Turhal 
Zile 

Toplam 
Merkez 
Hafik 
Yıldızeli 

Toplam 
Akdağmadeni 
ıÇekerek 

Toıplaün 
L Merkez 

Toplam 
Poplam : 

Tablonun tetkikinden 

57 
9 

51 
29 
.1 

53 
82 

282 
3 
,1 

30 

34 
10 
311 

41 
27 

27 
384 

77 311 
4 111 

39 729 
33 934 

125 
118 889 
106 490 

380 589 
684 
415 

10 789 

11 888 
3 266 

14 701 

17 967 
22 602 

22 602 
433 046 

de anlaşılacağı 

car üretiminin % 5,2'si Amasya ili ve ilçelerine 
aittir. 

h) (Bu fabrikanın, pancar üretim potansi
yelinin fazla oluşu ve şeker talebindeki artışlar 
gözönünde tutularak, 4 800 ton/gün pancar iş
leyecek şekilde kapasitesinin yükseltilmesi ka
rarlaştırılmıştır. ıGünün teknik olanakları uya
rınca 1971 yılında başlamış bulunan tevsi ve 
modernizasyon 1975 yılı sonunda bitmiş ola
caktır. 

'5. — Amasya ve Turhal fabrikalarının ham
madde durumu konusunda yapılan etütlere gö
re 1975 ve 1970 yılları pancar üretimlerinin 
şöyle olacağı tahmin edilmektedir. 

Amasya fabrikası 
Turhal! » 

1975 Yılı 
Ton 

820 000 
550 000 

1980 Yılı 
Ton 

930 O0O 
800 000 

Toplam : 1 370 000 1 730 000 
6. •— Yukarıdaki hesaplamalara nazaran bu 

iki fabrika 1975 yılından sonra, erişecekleri 
pancar işleme kapasitelerinin üstünde bir 'ham
madde potansiyelini haiz olamayacaklardır. 

7. — Açıklanan bu nedenlerle Amasya'da 
yeni bir şeker fabrikası kurulması düşünülmek
tedir. 

İSanayi ve Teknoloji Bakanı 
(Nuri Bayar 

25. — Ankara Milletvekili Cengizhan Yorul
mazdın, Ankara'nın Sulakyurt ilçesine bağlı Da
nacı köyünde depremden zarar gören evlerin ha
sar tespitinin yapılmasına dair soru önergesi ve 
İmar ve İskân Bakanı M. Nebil Oktay'ın yazılı 
cevabı. (7/1697) 

20 . 6 . 1973 
Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun İmar ve İskân Bakanı 
tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına 
aracılığınızı saygılarımla rica ederim. 

Ankara Milletvekili 
Cengizihan Yorulmaz 

Boru : 
Ankara'nın iSulalkyurt ilçesine 'bağılı Danacı 

köyünde 19 . 2 . 1973 tarihinde şiddetli Tbir 
deprem olmuştur. Bu müessif olaydan sonra 

gibi Tunhal Fabrikasında işlenen 1972 yılı pan- I köye gelen Ankara vali muavini ve Ankara î l 
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İmar Müdürlüğü yetkilileri köyde 66 evin otu
rulamayacak halde olduğunu ve bir kısmının 
da az hasar gördüğünü tespit etmişlerdir. Buna 
dair raporlar İmar ve İskân Bakanlığına inti
kal ettikten sonra bakanlık yetkililerinden oılay 
yerine gelen memurlar evlerdekli hasarı görüp 
tespit etmişler ve hattâ yıkılmak üzere olan ev
lere girme tekliflerini de- reddetmişlerdir. Zira 
evlerde hâlâ girilecek hal yoktur. Bir kıısmı Kı-

zılaym çadırlarından istifade ettirilmişlerdir. 
Bilâhara son gelen bu memurlar köyde hasar 
olmadığı gerekçesiyle yardıma cevaz vermemiş
lerdir. 

1. — Halen 'bu evler harap ve yıkılmaya ha
zır bir durumda (bulunmakta olduğuna göre 
Bakanlığınızca itimada ışayan bir yetkilinin kö
ye gönderilerek gerçek hasar durumunun tes
piti düşünülmekte midir? 

2. — Evleri başlarına yıkılmak üzere bulu
nan bu fakir ve yoksul insanlara ne gibi bir 
Devlet yardımı yapılmıştır ve şayet yapılma
mışsa ne gibi bir yardım yapılması düşünül
mektedir? 

T. C. 
İmar ve İskân Bakanlığı 18 . 7 . 1973 
Özel Kalem Müdürlüğü 

Sayı : 3095 
[Konu : iöengizlhan Yo
rulmaz'm yazılı soru 
önergesi. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İliği : 28 . 6 . 1973 gün ve Kanunlar Müdür

lüğü 8103/60736, 7/1697 sayılı yazılan. 
' [Ankara Milletvekili (Sayın Cengizhan Yo-

rulmaz'ın tarafımdan cevaplandırılmak üzere 
Başkanlıklarına verdiği, ilgideki yazıları ile 
Bakanlığıma gönderilen Ankara'nın Sulakyurt 
ilçesine (bağlı Danacı köyünde depremden zarar 
gören ovlerin hasar tespitinin yapılmasına dair 
yazılı soru önergesine karşılık olarak hazırla
nan cevap 2 örnek olarak ilişikte sunulmuştur. 

G-ereğine müsaadelerini arz ederim. 
'M. Neıbil Oktay 

İmar ve İskân Bakanı 
Cengizhan Yorulmaz 
Ankara 'Milletvekili; 

1. — Taraflımdan cevaplandırılmak üzere 
.Millet Meçlisi (Başkanlığına yermiş buılunduğu-

nuz Ankara'nın Sulakyurt ilçesine bağlı Dana
cı köyünde depremden zarar gören evlerin ha
sar tespitinin yapılmasına dair yazılı soru öner
genize karşılık olarak hazırlanan cevap ikinci 
maddeye çıkarılmıştır. 

2.1. — Ankara ili, iSulakyurt ilçesine Ibağlı 
Danacı ile diğer köylerde 19 . 2 . 1973 gününde 
meydana gelen deprem üzerine Ankara Valiliği 
İl İmar (Müdürlüğünce gerekli hasar tespiti ya
pılmış, 20 ağır, 99 orta ve 46 'hafif hasarlı konut 
tespit edilmiş ve olay 7269 ve 1061 sayılı Ka
nuna göre genel hayata etkili gömülmüştür. 

Aynı deprem Çankırı ili Kalecik ilçesi köy
lerinde de hasara yol açmıştı, bu konuda 'Çan
kırı Valiliğince Bakanlığıma .gönderilen yazıda; 
olayın ıgenel hayata etkili olacak nitelikte ol
madığı bu nedenle de hasar tespit raporlarının 
tanzim, edilmediği bildirilmişti. 

2.2. — 19 . 2 . 1973 günü vukulbulan depre
min şiddetinin 3 - 4 derecede olduğu saptan
mış tır. 

2.3. — Depremin şiddetinin hafif olması, ay
nı derecede olmasına rağmen Çankırı itince ola
yın ıgenel hayata (etkili olacak nitelikte görül
memesi üzerine 26 . 3 . 1973 ıgün ve 10018/5701, 
1809/5702 sayılı olurlarla Bakanlık elemanların
dan oluşan yeni ibir heyet kurularak mahalline 
'gönderilmek suretiyle olay yeniden incelettiril
di. 

Heyetin düzenlediği 29 . 3 . 1973 günlü ra
porda; '«Bölgenin yapı tarzının yığma kerpiç 
duvarlı, içerden kalın kavak ağaçlarının kolon 
ve kiriş şeklinde kullanılarak 30 - 40 Cm. kalın
lığında toprak dama tutturulmuş, umumiyetle 
tek katlı yapılar teşkil ettiği görülmüşitür. Bu 
nedenle hafif olan deprem konutlarda ancak 
hafif çatlamalara yol açmış, taşıyıcı aksamlarda 
herhangi bir zarar olmamıştır... Ankara İl İmar 
Müdürlüğü elemanlarının 21 - 24 ıŞulbalt 1973 ta
rihleri arasında yapmış oldukları tespitlerde 
kıstasların çok toleranslı tutulduğu görülmüş... 
Hasar tespit raporlarının iptali ile her hanıgi 
'bir işleme girişilmemesi» belirtilmiş olduğun
dan, Danacı ve diğer köylerde vukubulan dep
remden meydana gelen zararın adıgeçen köyle
rin genel hayatına etkili olacak nitelikte olma
dığı için Ankara Valiliğince ı(İl tmar Müdürlü
ğünce) düzenlenen raporun iptali cihetine gidil
diğinden, adıgeçen köylerdeki ailelere inşaat 
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yardımının yapılması olanağının kalmamış ol
duğunu arz ederim. 

Saygılarımla, 
İmar ve İskân Bakanı 

iM. Nebil Oktay 

26. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, İs
tanbul Belediyesi tarafından 1968 - 1970 yıllan 
arasında verilen gecekonduların tapularının ve
rilip verilmediğine dair soru önergesi ve İmar 
ve İskân Bakam M. Nebil Oktay'ın yazılı ceva
bı. (7/1706) 

Milıle't Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Sayın İmar ve İskân 

Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırıl-
maısına aracılığınızı dilerim,. 

ISaygılarımla. 
İstanbul Milletvekili 

.Reşit Ülker 

iSoru : 
İstanbul Belediye Başkanı Fahri Ataibey 

1968 - 1970 seneleri arasında* belediye hizmetle
ri ile ilgili olarak yayınladığı «İstanbullu hem
şehrilerime rapor» isimli broşürün 28 nci say
fasında 10 373 ıgecekonldu sahibine tapu verilldi-
ğini ileri sürmüştür. Kendisine İstanbul Bele
diye Meclisi kararı ile hangi şahıslara tapu ve
rildiği sorulduğu, halde verildiğini iddia ettiği 
tapuların 'dökümünü belediye •meclisine bildir
memiştir. 

Yukarıda adı geçen gecekondulara gerçek
ten tapu verilmiş midir? Verilmişse tapu alan
ların adları, soyadları, adresleri ve tapu .alış 
tarihleri nedir1? 

T. C. 
İmar ve İskân Bakanlığı T8 . 7 . 1973 
Özel Kalem Müdürlüğü 

'Sayı : 3092 
ıKonu : Reşit Ülker'in, 
yazılı soru önergesi. 

(Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 28 . 6 . 1973 gün ve Kanunlar Müdür

lüğü 8120/60805, 7/1706 sayılı yazı. 
İstanbul Milletvekili iSaym Reşit Ülker'in 

tarafımdan cevaplandırılmak üzere Başkanlık
larına verdiği, ilgideki yazı ile cevaplandırıl
mak üzere (Bakanlığıma gönderilen İstanbul Be
lediyesi tarafımdan 1968 - 1970 yılları arasında 

verilen igeceıkonduların tapuları ile ilgili yazılı 
soru önergesinin cevaplandırılması için mahal
linden bilgi toplanması gerektiğinden, zama
nında cevaplandırılması mümkün olamamakta
dır. 

Gereğini müsaadelerine .arz ederim, 
M. iNebil Oktay 

İmar ve İskân Bakanı 

27. — İçel Milletvekili Celâl Kargılının, An
kara ili merkez, kaza ve bucaklarında Bakanlığı
nıza bağlı memurların sayısı ve görevlerine dair 
soru önergesi ve İmar ve İskân Bakanı M. Nebil 
Oktay'ın yazılı cevabı. (7/1713) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun yazılı olarak Sayın 

İmar ve İskân Bakanı tarafımdan cevaplamdırıl-
masını rica ederim. 

(Saygılarımla. 
İçel Milletvekili 
Celâl Kargılı 

Ankara ili merkezi dışındaki kaza ve bucak
larda Bakanlığınıza bağlı kaıç adet memur ça-

' lış m aktadır? 
iBu memurların yaptıkları (görev ve bağlı ol

dukları yerlere göre isim ve Soyadları nedir1? 

T. C. 
İmar ve İskân Bakanlığı 18 . 7 . 1973 
Özel Kalem Müdürlüğü 

ISayı : 3091 
(Konu : Celâl Kargılı'-
mn yazılı sıoru öner
gesi. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 28 . 6 . 1973 <gün ve Kanunlar Müdür

lüğü 8136/60882, 7/1713 sayılı yazı. 

1. —• İçel Milletvekili iSaym ıCelâl Kargılı'-
nın Başkanlıklarına verip tarafımdan cevap
landırılmasını taleb ettiği Ankara ili merkezi dı
şındaki Bakanlığımız memurlarına dair yazılı 
soru önergesine 'karşılık olarak hazırlanan ce
vap ikinci maddeye çıkarılmıştır. 

2. — 7116 sayılı İmar ve İskân Vekâleti Ku
ruluş ve Vazifeleri hakkındaki Kanunun 1102 
sayılı Kanunla değişik 2 nci maddesinde; Ba
kanlığımız taşra teşkilâtının bölge müdüriük-

, leri, il imar (müdürlükleri ile imar şefliklerin-
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den teşekkül edeceği hükme bağlanmakta oldu
ğumdan, ilçe ve bucaklarda Bakanlığımız teşki
lâtı kurulmamıştır. 

İlçe ve ıbucaklardalki Bakanlığımıza ait hiz
metler, il merkezlerindeki teşkilâtımız tarafın
dan yürütülmektedir. 

'Saygılarımla arz ederim. 
(M. Nebİl Oktay . 

İmar ve İskân Bakanı 

28. — îçel Milletvekili Celâl Kargılının, An
kara ili merkez, kaza ve bucaklarında Bakanlığı
nıza bağlı memurların sayısı ve görevlerine da
ir soru önergesi ve Ticaret Bakanı Ahmet Tür-
keVin yazılı cevabı. (7/1715) 

(Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun yazılı olarak Sayın Ti

caret Bakanı tarafından 'Cevaplandırılmasını 
rica ederim, 

(Saygılarımla. 
İçel Milletvekili 
(Celâl Kargılı 

•G-enel idare hizmetleri : 

(Ankara iü merkezi dışındaki kaza ve bu
caklarda Bakanlığınıza bağlı kaç adet memur 
çalışmaktadır? 

Bu memurların yaptıkları ıgörev ve bağlı ol
dukları yerlere göre isim ve soyadları nedir? 

T. e. 
Ticaret Bakanlığı 18 . 7 . 1973 

Personel Müdürlüğü 
Dosya No.: 9,80.1 - 3854 

Millet Meclisi Başkanlığına 
(Genel Sekreterliği Kanunlar 'Müdürlüğü : 
İlgi ; 28 . 6 . 1973 tarih ve 8138/60882/7/ 

1715 sayılı yazınız. 
(Bakanlığımıza yöneltilen 'önergeyle ilgili 2 

nüsha liste ilişik alarak sunulmuştur. 
Bilgilerini arz ve rica ederim. 

Ahmet Türkel 
'Ticaret Bakanı 

Ticaret Bakanlığının Ankara vilâyeti emrine 
bağlı personelinin isim ve memuriyet unvanla-
rıyle fiilen yaptıkları ıgörevleri 'gösterir listedir. 

(Adı ve iSoyaıdı 

1. — Tanju Taşçuoğlu 
'2. — Hüseyin Tavukçu 
3. — Kadir Kaşıkara 
4. —• Musa Topçuoğlu 
5. — Edibe Çakın 
6. — Ahmet Sandıkçı 
7.:— Gülibey Araş 
S. — Neızahat Seçkin 
Teknik hizmetler sınıfı : 

1. — Erol Toftan 
2. — Kaya Korkut 
3. — Sedat Bezen 
4. — Özge Çorak 
ı5. — ,H. Ahmet Buzat 
6. — Çetin Çerezci 
7. — Kemal Şıpçıkoğlu 
S. — Gürol Çohan 
9. — S u a t Seçkin 

Kadro Unvanı : 
• f ı | , , , , — „ , , — • r— «..fc,.,.. . . 

Eksper 
Memurı 

» 
Fiş memuru 
Daktiloi 

» 
» 
» 

Ölçüler kontrolörü 
» » 
» » 
ı» » 
» » 

Ölçüler inceleme memuru 
» :» » 

(Ölçüler fen memuru 
Ölçüler memuru 

'Fiilen yaptığı görev 

Bölge Ticaret Müdürü 
Kadrosunun 

» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

görevi 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
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29. — İçel Milletvekili Celal Kargilı'nın, An
kara ili merkez, kaza ve bucaklarında Bakanlığı
nıza bağlı •memurların sayısı ve görevlerine dair 
soru önergesi ve Ulaştırma Bakanı Sabahattin 
Özbek'in yazılı cevabı. (7/1716) 

Millet Maelfei Başkanlığına 

Aşağıdaki soranımı yazılı olarak Sayın Ulaş
tırma Bakanı tarafımdan cevaplandırılmasını 
rica ederim. 

Saygılarımla. 
İçel Milletvekili 
Oelâl Kargılı 

Ankara ili mıerlkezi dışındaki kaza ve budak
larda Bakanlığınıza bağlı ikaç adet memur ça
lışmaktadır? 

Bu memurların yaptıkları ;görev ve bağlı 
oldukları yemlere ıgiöre isim ve soyadları nedir? 

T. ıC. 
Ulaştırma Bakanlığı - 9 . 7 . 1973 

Araştırma ve G-eliştirme 
Kurulu Başkanlığı 

AGK : 11/1514. 11182 
(Konu : Yazılı soru 
önergesi. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 28 . 6 . 1973 ,gün ve Genel Sekreterlik 

Kanunlar Müdürlüğü «139/60882 - 7/1716 sa
yılı yazıları. 

İiçel Milletvekili ıSaym Celâl. Kargilı'nın ya
zılı olarak tarafımdan cevaplandırılması dile
ğiyle, yüksek makamlarına sunduğu ilgi yaızı-
nıza ekli' soru önergesi hakkında hazırlanan, 
Ankara ili merkezi dışındaki kaza ve bucaklar
da çalışan, Bakanlığımıza bağlı kuruluşlarda 

Not : Bu yazılı soru önergesine ekli cetveller 
kesafeti sebebiyle ymjınlanamamıştır. Dosyada 
saklıdır. 

215 . 7 . 1973 0 : 2 

görevli personelin isimleriyle görevlerini göste
rir liste ilişikte sunulmuştur. 

Saygılarımla. 
Prof. Dr. S. Özbek 
Ulaştırma Bakanı 

30. — İçel Milletvekili Celâl Kargılının, An
kara İU vıerkez, kaza ve bucaklarında Bakanlığı
nıza bağlı memurların sayısı ve görevlerine dair 
soru önergesi ve Bayındırlık Bakanı Nurettin 
Ok'un yazılı cevabı. (7/1718) 

(Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun yazılı olarak Sayın Ba

yındırlık Bakanı tarafından cevaplandırılması
nı rica ederim. 

Saygılarımla. 
İçel Milletvekili 

Celâl Kargılı 

Ankara ili m,erkezi dışındaki kaKa ve bucak
larda Bakanlığınıza bağlı ıkaıç adet memur çalış
maktadır? 

Bu memurların yaptılkları görev ve bağlı ol
dukları yerlere göre iısim ve soyadları nedir? 

T. e. 
Bayındırlık Bakanlığı 20 . 7 . 1973 

Per. D. Bşk. 
Sayı : A/Ö9/21/02O - 6 

Kjonu : .Soru önergesi. 
(Millet MeclM Başkanlığına 

İlgi : 28- . 6 . 1973 gün Genel Sekreterliği 
Kanunlar Müdürlüğü 8141/60882 - 7/1718 sa
yılı yazınız. 

İçel Milletvekili Celâl Kargilı'nın ilgi yazı
nız eki soru önergesi incelendi. 

Bakanlığımızın Ankara ili merkezi dışında
ki kaza ve ıbucalklarda yalnızca Karayolları Cre-
nel Müdürlüğüne ait teşkilâtı bulunmakta olup, 
istenilen .bilgi ilişik listede sunulmuştur. 

Arz ©derim. 
'Nurettin Ok 

Bayındırlık Bakanı 
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Adı Soyadı 

iSami Erün 
Necdet Emircanı 
Ahmet Tlokan 
Kemal Karslııoğlu 
Nazım, Salbri Yıldız: 
Hikmet Tolgay 

/Selâhattin Gönül 

(Emin BaklacToğlu 

Musa Uyanık 

Çalıştığı yer 

Beypazarı 
» 

Güvercinlik 
;» 
» 

Beypazarı - Nallıhan 

» » 

» » 

» » 

ıBozâi&yonu 

43. Sulbe şefi 
43. Şume Makine Teknikeri 
2. No. lu Asf. Şant. Şefi 
2 No. lu Asf. Şamt, Mak. Tek. E 

» ı» » Şefi Yar. 
Beypazarı Nallıhan Yol. Şant. § 
Yar. 

Beypazarı Nallılhan Yol. Şant. ıŞ 
Yar. 

Beypazarı Nallıhan Yol. Şant. Ş 
Yar. 

Beypazarı Nallıhan Yol iMalk 
•Tek. Ele. 

31. — Hatay Milletvekili Sait Reha'nın, Ha
tay ilinin Amik 'Odasındaki Hazineye intikal 
eden toprakların Hataylı köylülere dağıtılması
na dair soru önergesi ve Köy İsleri Bakanı Or
han Kürümoğlu'nun yazılı cevabı. (7/1724) 

(Millet Meclisi Sayın (Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun iSaym Başbakan ve Sa

yın Köy İşleri Bakanlığınca yazılı olarak cevap-
landırılima'sma aracılığınızı rica eder, saygılar 
sunairım. 22 . 6 . 1973 

Hatay Milletvekili 
iSait Reşa 

ıSeçim .bölgem ©lan Hatay ilinin Amik Ova-
.smdaki Amik Gıölii .bataklığından kazanılmış ve 
Hazineye intikal eden toprakların Hataylı top
raksız köylülere dağıtılması gerekirken, başta 
Aydınlı Aşiretleri olmak üzere uzak ve yakın 
illerden bâzı şahıslara ulufe kabilinden toprak 
dağıtılması Hükümetçe karara alındığını öğren
miş bulunmaktayım, 

1. — Hatay ilimizdeki topraksız köylülerin 
mağduriyetine yol açan böyle bir kararın Hükü
metçe alınıp alınmaidığı? 

2. — Böyle bir karar alınmış ise (gerekmesi
nin açıklanmasını rica .ederdim. 

T. C. 
Köy İşleri Bakanlığı 14 . 7 . 1973 

'Toprak ve İskân İşleri 
Genel Müdürlüğü 

Dosya No. : 3291. 2 - 2370 

Millet Meclisi (Başkanlığına 
İlgi : Tarihsiz ve 8144/60940 sayılı yazı : 
Hatay Milletvekili iSaym Sait Reşa'nm Sa

yın Başbakan ve (Köy Üsleri Bakanlığınca cevap-
landınlmalsını istediği 22 . 6 . 1973 tarihli yazı
lı soru önergesinin cevalbı aşağıda sunulmuştur. 

Gereğini arz ederim. 
Orhan Kürümoğlu 

Köy İşleri Bakanı 

iSioru : 1. — Hatay ilimizdeki Amik gölü ba
taklığından kazanılmış Hazine arazilerinin Ha
taylı topraksız köylülere dağıtılması gerekir
ken bâzı aşiretlere ıdağıitılması hususunda Hü
kümetçe (bir karar alınıp alınmaidığı ? 

ICevap : 1. — Devlet Plânlama Teşkilâtınca 
yatırım ve arazi sağlama ödeneği verilerek 
«1973 programı yatırımları» nida 73G000030 no 
ile Honam,lı aşiretinin Tarımsal iskânı projesi 
ve yatırım ödeneği 1974 yılımda sağlanmak üze
re Boynuinceli, Coniba, Sarıkeçili ve AJbaeı aşi-



M. Medlsi B : 133 25 . 7 . 1973 O : 2 

retlerinin arsa ve arazi sağlama projesi kafbul 
edilmiş ve 1973 programına alınmıştır. 

ISoru : 2. — 'Böyle t>ir karar alınmışsa gerek
çesinin açıklanması ? 

öevap : 2. — Göçelbe ve gezlginci nıüftmun is
kânı 2510 sayılı İskân 'Kanununun 1 ve 9 ncu 
maddeleri ıgereğinee hıükme .bağlanmıştır. 

2510 sayılı Kanuna ek 1306 sayılı Kanunun 
Ek 8 nci maddesinde yapılacak iskân hizmetle
ri için arsa ve arazi kaynakları tadadedilimiştir. 

\Bu kaynaklar arasında, Ek 8 nci maddenin 
(b) fıkrasında «Devletin özel mülkiyetinde bu

lunup da kamu hizmetinde kullanılmayan arazi 
ve arsalar; (e) fıkrasında «iğfallerin kuruması 
veya Devleltçe kuruituılıması ve nehirlerin doldu
rulması ile meydana gelen, arazi»; (f) fıkrasın
da «Devletçe kurutulan sahipsiz bataklıklardan 
kazanılan .arazi» zikredilmektedir. 

1973 programında iskânları önigörülen göçe
belere arazi sağlanması için yufcardaki madde
lerde belirtilen kaynaklardan faydalanma yo
luna gidilmiştir. 

••«•^< >>w<< 
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GÜNDEMİ 

,133 NÜÜ BİRLEŞİM 
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ISaiata i 15,00 
I 

A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 
KURULA SUNUŞLARI 

il. (Cumhurbaşkanınca geri gönderilen, bâ
zı orman suçlarının affına ve 'bunlardan müte
vellit idarî şahsî haklarının düşürülmesine dair 
kanunun görüşülmesi için, yeter sayıdaki üye
nin önergesi (4/414) 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

II 
&ORULAR, GEN1SORULABİ VE GENEL 

GÖRÜŞME 
III 

ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ
TIRILAN İŞLER 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 
B - TÜZÜK ıGERE&İNOE BİR DEFA 

GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 
V 

İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 
A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 

İŞLER 
B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 

İŞLER 


